REGULAMENTUL DE LEGITIMARI, LICENTIERI, TRANSFERARI SI
COLABORARI DINTRE STRUCTURILE SPORTIVE AFILIATE LA FR BOX
ACHITAREA TAXELOR
CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Articolul 1.
1.1 Federaţia Romană de Box şi structurile afiliate oferă cadrul organizatoric, tehnic şi material pentru
valorificarea aptitudinilor sportivilor practicanţi ai boxului, intr-un sistem specializat de selecţie,
pregătire şi competiţie, in vederea afirmării lor pe plan naţional şi internaţional.
1.2 In conformitate cu dispoziţiile Legii 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, modificată prin O.U.G.
nr. 205/2006, privind statutul sportivilor de performanţă, boxerii pot fi amatori şi profesionişti, in
condiţiile prevăzute de Statut şi de regulamentele FR Box.
1.3 Boxerul profesionist este sportivul care pentru practicarea boxului indeplineşte următoarele condiţii;
1.3.1 exista incheiat, intre respectivul sportiv si o structură sportivă, un raport de munca
1.3.2 obţine licenţa de boxer profesionist, acordată in conformitate cu procedurile prevăzute in
Regulamentul boxului profesionist;
Articolul 2
2.1 Boxerul de performanţă, amator sau profesionist, care practică sistematic şi organizat acest sport,
pentru a participa in competiţiile oficiale naţionale sau internationale, trebuie să indeplinească
următoarele condiţii:
2.1.1 Să fie legitimat/licentiat la o structura sportiva afiliata la Federaţia Romană de Box, iar in cazul
boxerului profesionist, să aibă un raport de muncă, cu acea structură sportivă;
2.1.2 Să fie posesorul tichetului/carnetului de legitimare sportivă sau al licenţei de boxer profesionist pe
numele său, inregistrate legal;
2.1.3 Să aibă avizul de atestare a stării de sănătate, cu viza medicală la zi;
2.1.4 Să aiba inscrisa in tichet/legitimatie/licenta viza anuală a Federaţiei Romane de Box.
2.1.5 Structurile sportive afiliate la FR Box pot incheia contracte individuale cu sportivii amatori, cu
clauze clare in ceea ce priveste drepturile si obligatiile partilor, clauze de transfer si rezilierea
contractelor, cu respectarea legislatiei, regulamentelor si a Statutului FR Box.
2.1.6 Ordinea achitarii taxelor este urmatoarea:
2.1.6.1 taxa viza anuala structura sportiva
2.1.6.2 taxa viza anuala antrenori / instructori / arbitrii
2.1.6.3 taxa viza anuala sportivi
2.1.6.4 alte taxe pentru alte operatiuni
2.1.7 Achitarea taxelor pentru viza anuala a structurilor sportive, antrenorilor, instructorilor, sportivilor,
se poate realiza pana cel mai tarziu in ultima zi a lunii februarie a fiecarui an.
2.1.8 Este obligatorie achitarea vizei anuale a arbitrilor/judecatori pana cel mai tarziu in data de 1 mai a
fiecarui an, fara a fi conditionata de participarea, in calitate oficiala, la competitiile internationale,
nationale, zonale sau locale.
2.1.9 In situatia in care un antrenor sau arbitru/judecator nu a achitat viza anuala pentru anul/anii
anteriori si doreste sa participe, in calitate oficiala, in cadrul competitiilor internationale, nationale,
zonale sau locale are obligatia sa achite viza pentru anul curent precum si viza anuala neaplatita aferenta
anului/anilor anteriori, in care a fost in evidentele FR Box.
2.1.10 In situatia in care o structura sportiva nu a achitat viza anuala de membru afiliat pentru anul/anii
anteriori si doreste sa legitimeze si / sau sa solicite viza anuala ori transfer pentru un sportiv in anul
curent, respectiva structura sportiva are obligatia sa achite viza pentru anul curent precum si viza anuala
neaplatita aferenta anului/anilor anteriori, in care a fost in evidentele FR Box. In caz contrar nu se vor
efectua operatiunile solicitate.
2.1.11 Este interzisa participarea, in calitate oficiala, la competitiile internationale, nationale, zonale sau
locale a celor care nu au toate taxele achitate la zi: structuri sportive, sportivi, antrenori, instructori,
arbitriljudecatori, alte persoane fizice sau institutii care au obligatii financiare neachitate la FR Box.

CAPITOLUL II
LICENTIEREA BOXERILOR PROFESIONISTI
Articolul 3.
3.1 Condiţiile obţinerii licenţei de boxer profesionist şi ale incheierii contractelor individuale de muncă şi
a convenţiilor in condiţiile Codului civil, intre un boxer profesionist şi o structură sportivă, conţinutul
contractelor, al convenţiilor, drepturile şi obligaţiile părţilor sunt concretizate, in conformitate cu
prevederile legale, si in Regulamentul Boxului Profesionist.
3.2 Termenele şi condiţiile desfacerii contractului de muncă sau aconvenţiei sunt cele prevăzute in
legislaţia muncii şi in Codul civil.
CAPITOLUL III
LEGITIMAREA BOXERILOR AMATORI
Articolul 4.
4.1 Legitimarea este procedura prin care un boxer este inregistrat ca sportiv de performanţă, se supune
obligaţiilor si beneficieaza de toate drepturile prevazute in Statutul şi regulamentele Federaţiei Romane
de Box .
4.2 Carnetul de legitimare/tichetul, in cazul boxerului amator, sau licenţa, in cazul boxerului profesionist,
reprezintă documentul oficial de identitate sportivă care atestă calitatea de sportiv, apt pentru practicarea
boxului de performanta şi reprezinta clubul, afiliat la FR Box, din care face parte, intr-o competiţie
oficială locală, naţională sau internationala.
4.3 Sunt supuşi operaţiunii de legitimare sportivă toţi boxerii amatori, care doresc sa reprezinte o
structura sportiva afiliata la FR Box si sa participe in competiţiile oficiale nationale si internationale
intercluburi pentru acea structura sportiva si pentru Romania la competitiile internationale intertari.
4.3.1 Pentru ca un sportiv sa poata fi legitimat si /sau sa i se acorde viza anuala, structura sportiva
respectiva are obligtia sa aiba toate taxele achitate la zi.
4.4 Legitimarea boxerilor se efectuează sub numele şi prenumele sportivului solicitant, astfel cum este
inscris in actul de identitate, pentru structura sportiva care semneaza si stampileaza cererea sportivului, in
baza următoarelor documente;
4.4.1 cererea de legitimare, model FR Box, in original
4.4.2 certificatul de naştere sau cartea de identitate a sportivului, în copie
4.4.3 avizul medical cu menţiunea „APT PENTRU PRACTICAREA BOXULULI”, in original
4.4.4 două fotografii recente, ¾ cm, color,
4.4.5 dovada achitarii taxei de legitimare, in copie
45. În cazul pierderii sau deteriorării carnetului de legitimare/tichetului/licentei, F.R.Box poate elibera
un nou carnet/tichet/licenta – duplicat – in baza depunerii la FR Box a documentelor prevăzute la
eliberarea duplicatului si a unei taxe suplimentare conform cuantumului stabilit
4.6 Eliberarea duplicatului se efectuează pentru structura sportiva care semneaza si stampileaza cererea
sportivului sub numele şi prenumele sportivului, inscrise in actul de identitate in baza următoarelor
documente;
4.6.1 cererea de eliberare duplicat semnata si stampilata de structura sportiva, model FR Box, in original
4.6.2 certificatul de naştere sau cartea de identitate a sportivului, în copie
4.6.3 avizul medical cu menţiunea „APT PENTRU PRACTICAREA BOXULULI”, in original
4.6.4 două fotografii recente, ¾ cm, color,
4.6.5 dovada achitarii taxei de duplicat, in copie
4.6.6 dovada raportului de munca a sportivului incheiata cu structura sportiva respectiva, in copie
( pentru sportivii profesionisti)
4.7 Adeverinta medicala a sportivului trebuie fie eliberata cu cel mult 2 ( doua ) luni inainte de data
depunerii dosarului cu documentele de legitimare sau eliberare duplicat.
4.7 Fiecare boxer va avea un număr matricol care va fi acelaşi pentru toată perioada cat va activa.
4.8 Inregistrarea boxerilor legitimaţi se face in Registrul de evidenţă a sportivilor legitimaţi, pe categorii
( amatori/profesionisti ), in care sunt inscrise principalele date personale şi sportive, numărul matricol,
modificările şi operaţiunile ulterioare.
4.9 Boxerii incepatori au dreptul sa boxeze pe baza tichetului emis de FR Box, timp de un an, de la data
eliberarii acestuia.

4.10 Boxerii pot participa la atatea competitii cate rubrici de inregistrare a meciurilor exista in
tichet/carnet. In situatia in care, fara a depasii perioada de valabilitate a tichetului ( 1 an ) , sportivul
sustine mai multe meciuri, depasind astfel numarul de rubrici din tichet, structura sportiva la care este
legitimat respectivul sportiv, are obligata sa solicite si sa achite contravaloarea eliberarii unui nou tichet. .
4.10 La expirarea perioadei de 1 ( unu ) an a valabilitatii tichetului, structurile sportive au obligata sa
solicite si sa achite contravaloarea eliberarii Carnetului de legitimare, respectand procedura de legitimare.
4.11. Este interzisa completarea rezultatului meciului pe documente care nu sunt vizate de FR Box
4.12 Sportivii structurilor sportive afiliate la FR Box ale caror secţii de box sunt desfiinţate, sunt liberi de
angajmente si se pot legitima la orice structura sportiva doresc, conform procedurii de legitimare. In
cazul in care exista conventii de colaborare, se vor respecta si prevederile acelor conventii, referitoare la
situatia sportivilor, dupa ce conventia inceteaza sa mai produca efecte.
Articolul 5.
Boxerul amator poate reprezenta in competiţii numai clubul la care este legitimat, menţionat in carnetul
de legitimare.
CAPITOLUL IV
TRANSFERUL BOXERILOR AMATORI
Articolul 6.
6.1 Transferul boxerilor amatori constă in trecerea acestora de la clubul la care sunt legitimaţi la un alt
club, cu acordul lor şi al celor două cluburi, definitiv sau pentru o perioadă limitată de timp.
6.2 Transferarea de la un club la altul va fi operată in carnetul de legitimare al sportivului şi in Registrul
de evidenţă a sportivilor legitimaţi.
Articolul 7.
7.1 Competenţa in aprobarea şi efectuarea transferărilor revine in exclusivitate Biroului Federal.
7.2 Pentru aprobarea de către Biroul Federal a transferului de la un club la altul, boxerul şi structurile
sportive in cauză trebuie să depună următoarele documente:
7.2.1 cerere de transfer, model FR Box, completată şi semnată de boxerul solicitant , in original
7.2.2 acordul structurii sportive de la care se transfera - anexa nr 1 la cererea de transfer, in original
7.2.3 acordul structurii sportive la care se transfera - anexa nr. 2 la cererea de transfer, in original
7.2.4 carnetul de legitimare, in original
7.2.5 dovada scrisă din care să rezulte condiţia socială in care se află sportivul ( elev, student, salariat
etc.), in original
7.2.6 documentul de identitate , in copie
Articolul 8.
Stabilirea condiţiilor de transfer se pot face prin negocieri intre cele două structuri sportive, printr-o
inţelegere scrisă.
Articolul 9.
9.1 In caz de litigiu intre cele două cluburi, intervine arbitrajul Biroului Federal, care va rezolva litigiul
conform Regulamentelor FR Box.
9.2 In situatia in care un sportiv solicita transferul, iar structura sportiva la care este legitimat nu-i
semneaza acordul de transfer, motivele fiind cele legate de clauze contractuale, sportivul sau structura
sportiva poate apela la Biroul Federal.
9.3 Daca una dintre parti considera ca este nedreptatita va putea solicita, in scris si contra cost
solutionarea cauzei de catre Comisia de Apel, ca ultima instanta a federatiei.
Articolul 9.
9.1 Biroul Federal poate aproba transferarea boxerilor fără acordul structurilor sportive la care sunt
legitimati şi în afara perioadelor de transferări, cererea sportivului si acordul structurii sportive unde se
transfera fiind obligatorii, in următoarele condiţii:
9.1.1 sportivi care au reuşit la concursuri de admitere în liceu, (cursuri de zi sau serale) şcoli profesionale
(cursuri de zi) în altă localitate, dacă solicită transferul la Clubul sportiv al respectivului liceu.

9.1.2 sportivi care finalizează cursurile învăţământului liceal sau profesional şi au fost legitimaţi la
Cluburi Sportive Şcolare.
9.1.3 sportivi care reuşesc la admiterea în învăţământul superior (cursuri de zi), dacă solicită transferul la
Clubul sportiv al respectivei Universităţi.
9.1.4 sportivi care îşi schimbă unitatea de invatamant în altă localitate. Prezentarea adeverintei de la noua
unitate de invatamant este oligatorie.
9.1.5 sportivi care îşi schimbă definitiv domiciliul in altă localitate. Prezentarea noii Carti de identitate cu
noul domiciliu este obligatorie.
9.1.6 sportivii care timp de 1 ( unu ) an nu au participat la activitatea competitionala interna si
internationala pentru respectivua structura sportiva, exceptand perioada in care sportivul nu a boxat din
cauze medicale, probata cu documente medicale.
Articolul 10.
10.1 Boxerii romani, amatori, se pot transfera la un club din altă ţară, cu dezlegarea clubului unde au
activat şi cu aprobarea federaţiei, in condiţiile stabilite in regulamentele nationale si internationale.
10.2 Boxerii romani, profesionişti, licentiati la structuri sportive din Romania afiliate la FR Box, pot
disputa meciuri intr-o ală ţară numai cu avizul Federaţiei Romane de Box, in condiţiile prevăzute in
Regulamentul de box profesionist.
Articolul 1l.
Structurile sportive cu sectii de box afiliate la FR Box, din Romania, au dreptul să transfere, in perioadele
stabilite, boxeri de la cluburi din alte ţări, cu dezlegări de la cluburile unde sunt legitimaţi şi cu aprobarea
federaţiilor din ţările respective, in condiţiile respectării legislaţiei romaneşti, a legislaţiei din ţările din
care provin şi a prevederilor regulamentelor organismelor sportive internaţionale.
CAPITOLUL V
COLABORAREA INTRE DOUĂ STRUCTURI
SPORTIVE AFILIATE LA FR BOX
Articolul 12.
12.1 Două structuri sportive afiliate la FR Box se pot asocia in scopul imbunătăţirii activităţii de
performanţă şi al asigurării condiţiilor optime de pregătire a sportivilor.
12.2 Conditiile asocierii vor fi prevazute intr-o conventie de colaborare, incheiată intre structurile
sportive respective.
12.3 Ca urmare a colaborării stabilite, sportivii vor concura la competiţiile interne şi internaţionale, sub
titulatura ambelor structuri sportive .
12.4 Boxerul poate reprezenta ambele structuri sportive, acestea avand dreptul sa inscrie sportivi la
competitie in urmatoarele conditii:
12.4.1 sportivii vor fi inscrisi numai de catre o singura structura sportiva, in functie de clauzele
contractuale
12.4.2 rezultatele vor fi comunicate catre ANST, numai pentru o singura structura sportiva, iar punctele
vor fi atribuite numai acelei structuri sportive, astfel cum este prevazut in conventia de colaborare, cu
respectarea prevederilor Ordinului ANST nr. 2486/31.12.2010
Articolul 13.
13.1 Convenţia de colaborare va intra in vigoare numai după aprobarea Biroului Federal si va fi
transmisă, in original, la FR Box, in vederea aprobării de către Biroul Federal. Exemplarul Conventiei va
ramane in arhiva FR Box.
13.2 Conventia de colaborare poate fi incheiata pe maximum 4 ( patru ) ani - un ciclu olimpic.
13.3 Fiecare Conventie de colaborare poate fi incheiata pentru un numar nelimitat de sportivi.
Articolul 14.
14.1 Convenţia, in original va contine, in mod obligatoriu, si urmatoarele:
14.1.1 numarul si data de inregistrare a conventiei
14.1.2 datele de identificare ale partilor, inclusiv a sportivului care face obiectul conventiei.
14.1.3 durata conventiei

14.1.4 drepturile şi obligaţiile fiecărei structuri sportive faţă de sportiv
14.1.5 drepturile şi obligaţiile sportivului fata de structurile sportive
14.1.6 modul de distribuire a punctelor ( cu respectarea normelor in vigoare )
14.1.7 modul de incetare a conventiei
14.1.8 situatia sportivului dupa ce conventia inceteaza sa mai produca efecte
Prezentul Regulament de Legitimari, Licentieri, Transferari si Colaborari, a fost aprobat de Biroul
Federal al Federatiei Romane de Box in sedinta din data de 02 iulie 2012.

