FEDERATIA ROMANA DE AIKIDO
REGULAMENT
privind legitimarea şi transferarea sportivilor
I. INTRODUCERE
Orice cetăţean român sau rezident, de orice vârstă şi sex, care doreşte
să practice Aikido sau Aiki-jutsu, ca sport de performanţă sau amator,
trebuie să posede o legitimaţie valabilă eliberată de Federaţia Română
de AIKIDO.
Cetăţenii români si rezidentii au dreptul de a se legitima la orice
organizaţie afiliată la F.R.AIKIDO, dobândind astfel dreptul de a
practica stilurile de arte marţiale ale F.R. AIKIDO, şi de a participa la
toate manifestarile sportive ale federatiei
Pentru legitimarea sportivilor se vor prezenta următoarele acte:
- cerere-adeziune
- 3 fotografii;
- taxa de licenta
- viza medicală APT PENTRU EFORT FIZIC
- contract de legitimare (încheiat între sportiv şi club) dacă este cazul;
Contractul va conţine toate obligaţiile pe linie financiară, juridică,
organizatorică şi tehnică ale ambelor părţi.
Durata contractului va fi menţionată în contract şi este de minimum un
an. Se vor putea prevedea şi clauze privind despăgubirile, în cazul în
care una din părţile contractante nu respectă prevederile contractului.
Contractul are valoare juridică. În cazul sportivilor, care la data
încheierii contractului, nu au împlinit 18 ani, contractul va fi semnat de
unul din părinţi.
Cererea-adeziune trebuie să contina nr. de licenta primit, viza şi
ştampila organizaţiei la care se legitimează şi semnătura sportivului
sau parintelui pentru sportivii minori.
Sportivii vor fi legitimaţi de către organizaţiile sportive afiliate pe baza
tabelelor nominale prezentate la F.R. AIKIDO.

Un sportiv poate fi legitimat doar la o singură unitate sportivă. Cazurile
de excepţie vor fi aprobate doar de Comisia Tehnica.
Legitimatiile si Brevetele ale sportivilor, antrenorilor, arbitrilor şi
instructorilor se vor viza până la data de 31 martie a anului pentru anul
în curs.
II. LEGITIMAŢIA
Legitimaţia este actul doveditor prin care se obţine dreptul de
practică a artelor marţiale in sistemul structurilor federatiei, sau de a
participa la competiţiile F.R. AIKIDO.
Legitimaţia este individuală, netransmisibilă şi îşi pierde
valabilitatea dacă nu este vizată anual.
Sportivii vor putea participa la antrenamente, examene si competiţii,
în cursul unui an calendaristic doar dacă au vizată legitimaţia pe anul
în curs.
III.

SCHIMBAREA LEGITIMAŢIEI

Aceasta se face în baza evidentelor F.R. AIKIDO si vechii legitimatii, la
cererea structurilor afiliate.
În cazul pierderii sau deteriorării se poate elibera un duplicat, pentru
eliberarea căruia sunt necesare următoarele acte:
- taxa de licenta, daca nu este achitata deja
- două fotografii;
Schimbarea legitimaţilor se face la cererea organizaţiei sportive la care
este legitimat sportivul, pe baza unui tabel nominal prezentat F.R.
AIKIDO.
Transferarea sportivilor sau tehnicienilor legitimati la o organizatie
sportiva afiliata la alta, se poatet face in orice perioada a anului.
Transferarea sportivilor si tehnicienilor se poate efectua pe baza cererii
scrise a persoanei in cauza şi a acordului scris al celor două organizaţii
sportive implicate.

În cazul existenţei unor contracte încheiate între sportiv sau tehnician
şi unitatea sportiva se vor respecta condiţiile contractuale, chiar dacă
acesta se transfera la o alta organizatie sportiva.
Transferul devine valabil numai după depunerea la F.R.AIKIDO a
următoarelor acte:
- cerere de transfer cu acordul în scris a celor două organizaţii sportive
implicate.
- legitimaţia veche;
- taxa de transfer
Taxa de transfer se achita de către organizaţia sportivă unde se
transferă sportivul sau tehnicianul.
V. DISPOZIŢII FINALE
Soluţionarea problemelor de procedură, a situaţiilor neprevăzute în
prezentul regulament sau modificarea acestuia se poate face doar de
catre Comisia Tehnica.
Evidenţa sportivilor legitimaţi se va ţine centralizat la nivelul federatiei,
pe calculator.

