
- Se pastreaza decizia de reducere a grilei de transfer astfel:  
Seniori:   

o  Sportivul (masculin/feminin) component al echipei naționale de 
seniori participant în anul transferării, la Competiții 
internaționale–campionate europene, Mondiale, jocuri olimpice se 
va transfera in urma achitarii sumei de 2.500 Euro în lei; 

o Sportivul senior (masculin/feminin) care nu face parte din lotul 

național se va transfera în urma achitării de către clubul primitor 
către clubul de la care se transferă a sumei de 1.000 Euro, in lei. 

 

Juniori (U19, U17, U15): 

o Sportivul (masculin/feminin) component al lotului national de 

juniori, participant în anul transferării la competiţii 

internaţionale, jocuri balcanice, campionate europene, 

campionate mondiale – se va transfera în urma achitării de 

către clubul primitor, către clubul de la care pleacă, a sumei 

de 1.000 Euro, în lei.  

o Sportivul junior (masculin/feminin), care nu face parte din 

lotul naţional, se va transfera în urm a achitării de către 

clubul primitor către clubul de la care pleacă, a sumei de 500 

Euro, în lei. 

o Restul Jucătorilor (U13), 250 Euro în lei.  

Sportivii care nu au participat la competiții oficiale timp de 12 luni, 

se vor transfera fără taxă. 

Comisionul de 10% pentru FRPolo se va calcula din valoarea grilei, 
indiferent de suma transferului agreata intre cele doua cluburi.  

Dacă sportivul care nu a terminat junioratul se mută cu familia 

si/sau studiile în altă localitate, se poate transfera liber. Pentru 

cazuri speciale situatia va fi analizata in cadrul BF care va decide. 

Perioadele de transfer pentru sezonul 2022-2023 sunt: 

• 05 – 23 septembrie pentru Seniori/Senioare, Jun U19 

(M+F); 

• 26 septembrie – 14 octombrie pentru JUN U17, U15, U13 

(M+F) 

 



În vederea aprobării și efectuarii unui transfer de la un club la, 

altul vor fi depuse la Federația Română de Polo, următoarele 

documente : 

1. Carnetul de legitimare al sportivului; 

2. Acordul scris al clubului de unde pleacă (dezlegare), pentru 

jucătorii fără contract. 

3. Cerere tip de transfer, completată și semnată de către sportiv, 

cu avizul clubului unde dorește să se transfere și acordul 

unui părinte (tutore legal), în cazul sportivilor minori. 

4. În cazul când devine sportiv cu contract la noul club, va 

prezenta obligatoriu contractul cu acesta (un exemplar va fi 

depus la Federația Română de Polo) și dovada încetări 

contractului anterior –în situația în care a existat (sportiv cu 

contract). 

5. Dispoziția de plată efectuată conform grilei de transfer sau a 

sumelor negociate cat si a comisionului de transfer catre 

FRPolo. 

6. Dovada clubului de unde pleacă, că nu are datorii față de 

acesta. 

x) Transferul NU poate fi efectuat de catre F.R. Polo dacă nu sunt 

prezentate documentele de mai sus. 

 
Se propune achitarea de catre toate structurile afiliate a unei 
cotizatii anuale de 2.000 de lei. Aceasta suma va fi scazuta din 
sumele datorate pentru inscrierea in Campionat la toate 
categoriile. 

 
- Taxele propuse: 

o Taxa inscriere in competitii :  
▪ Echipa Seniori/Senioare - 1.500 lei; 
▪ Echipa Juniori/Junioare, Copii - 500 lei; 

o Viza anuala: 
▪ Seniori/Senioare/Masters – 100 

lei/sportiv; 
▪ Juniori/Junioare/Copii – 50 lei/sportiv; 
▪ Arbitri si antrenori – 150 lei 

o Taxe legitimare: 
▪ Prima legitimare – 100 lei 
▪ Dubla legitimare – 150 lei 



▪ Carnet nou/duplicat – 10 lei 
 

o Taxe de transfer: 
▪ Seniori/Senioare/ Masters – 1.500 lei 
▪ Juniori, Junioare , Copii – 750 lei 

o Taxe de contestatie – 500 lei 
o Taxa de Apel – 1.000 lei 
o Taxe jucatori straini: 

▪ Taxa legitimare per sezon (masculin): 
▪ - 650 Euro/sportiv, respectiv 1.500 Euro 

pt al 4-lea sportiv si 2.000 Euro pt. al 5-
lea sportiv. 

▪ Transfer intern sportivi straini (intre 
cluburi din Romania)-500 Euro; 

▪ Taxa legitimare per sezon (feminin) 
▪ 400 Euro (maxim 5 sportive) 
▪ Transfer intern sportive straine (intre 

cluburi din Romania)-400 Euro; 
 

Platile in Euro se vor efectua in lei, la cursul BNR al zilei 

facturarii, iar platile catre FRPolo se vor face in contul  

RO87 RNCB 0285 1625 1567 0002 

deschis la BCR – Suc. Unic, eventualele comisioane bancare se 

vor achita de catre platitor. 

 


