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REGULAMENTUL DE TRANSFERĂRI

Art.  1. (1)  Singurul  for  competent  în  notificarea  transferărilor  sportivilor  şi  eliberarea 
carnetelor de legitimare  este Federaţia Română de Scrabble.

(2) Prin “unitate sportivă” se  înţelege,  în cadrul prezentului regulament, un club sportiv cu 
secţie de scrabble, un club de scrabble sau o altă structură sportivă înfiinţată conform legii şi afiliată la 
F.R. Scrabble.

Art. 2. (1) Sportivii legitimaţi de către F.R. Scrabble au dreptul să se transfere de la o unitate 
sportivă la alta, cu respectarea prezentului Regulament, precum şi  în conformitate cu reglementările 
ANS, în tot timpul anului. 

(2) Dacă un sportiv se transferă de la o unitate sportivă la alta în timpul unei competiţii cu mai 
multe  etape,  în  palmaresul  acestuia  se  înscriu  toate  unităţile  sportive  la  care  a  activat  în  timpul 
competiţiei respective.

(3) Sportivii nou legitimaţi în cadrul unei unităţi sportive vor respecta condiţiile de legitimare 
în vigoare ale F.R. Scrabble.
 

Art. 3.  (1) Condiţiile financiare ale unei transferări se stabilesc exclusiv de către unitatea 
sportivă care cedează şi de cea care primeşte sportivul şi trebuie să se încadreze în limitele prevăzute 
la art. 5.

(2)  În cazul în care cele două cluburi nu ajung la un consens în ceea ce priveşte suma de 
transfer  dar  există acordul  jucătorului,  clubul  de la  care  jucătorul  se transferă  nu se poate opune 
transferului în condiţiile achitării sumei maxime din grila de transfer de la art. 5, corespunzătoare  
categoriei sportive a jucătorului transferat.
 (3) Refuzul sportivului transferat de a accepta condiţiile financiare ale unităţii sportive de la 
care pleacă, îndreptate către cea la care se transferă – indiferent de opinia acesteia din urmă - implică 
achitarea lor, în baza prezentului Regulament, de către el însuşi, înaintea transferului efectiv.

Art. 4. (1) În termen de 15 zile de la perfectarea transferului, unitaţile sportive implicate vor 
înstiinţa  în scris F.R. Scrabble,  în vederea efectuării modificărilor de legitimare  şi vor achita taxele 
prevăzute.

(2) Documentatia necesară notificării transferării  şi eliberării noului carnet de legitimare de 
către F.R. Scrabble  este următoarea :

-cererea de transfer a sportivului completată şi semnată personal;
-acordul  scris  însoţit  de  data  efectuării  transferării,  al  unitaţii  sportive  la  care  doreşte  să se 

transfere, precum şi suma de transfer ;
-carnetul de legitimare la unitatea sportivă de la care se transferă;
-acordul scris al unităţii sportive de la care se transferă;
-copia documentului de achitare în contul F.R. Scrabble a taxei de relegitimare / transfer, conform 

art. 5 alin. 2 al prezentului Regulament.

Art. 5. (1) Grila de transferare a sportivilor legitimaţi la F.R.Scrabble :

Categoria sportiva Suma maxima (Euro)

Maestru emerit al sportului 500

Maestru al sportului 400

Categoria I 300

Categoria a II-a 200

Categoria a III-a 100

Neclasificat sportiv 50
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(2) Unitatea sportivă la care se transferă un sportiv virează în contul F.R. Scrabble 10 % 
din suma maximă prevazută la alin. 1 pentru categoria sportivă în care se  încadrează sportivul, cu 
excepţia transferurilor sportivilor de la categoria Tineret.

Art.  6. (1)  F.R.  Scrabble  poate  notifica  transferări  în  afara  grilei  şi  fără acordul  scris  al 
unităţilor sportive, în următoarele situaţii :
a. sportivul se transferă la o unitate sportivă cu sediul  în localitatea  în care are domiciliul stabil, 

înfiinţată ulterior legitimării lui la cea de la care pleacă şi dacă în localitatea respectivă nu există o 
altă unitate sportivă;

b. sportivul  se  transferă la  o  unitate  sportivă cu  sediul  în  cea  mai  apropiată localitate  fată de 
localitatea în care are domiciliul stabil, înfiinţată ulterior legitimării lui la cea de la care pleacă şi 
dacă nici în localitatea respectivă, nici în localitatea de domiciliu, nu există altă unitate sportivă; 
stabilirea localităţii celei mai apropiate este de competenţa F.R. Scrabble, care va  ţine cont de 
criterii ca: distanţa pe sosea sau cale ferată, posibilităţi de transport etc. ;

c. sportivul urmează cursurile de zi ale învăţământului (toate gradele) în altă localitate decât cea de 
domiciliu  şi  doreşte  transferarea  la  o  unitate  sportivă din  localitatea  respectivă (doar  pentru 
perioada studiilor);

d. unitatea sportivă de la care se pleacă – sau secţia de scrabble a acesteia - se desfiinţează;
e. sportivul nu a mai participat la competiţii nationale oficiale de minim 5 ani.

(2) Sportivii care solicită transferul  în baza alin. precedent depun la sediul F.R. Scrabble  în 
termen de 30 de zile  de la  îndeplinirea  uneia din condiţii,  cererea de transfer  însoţită de dovada 
încadrării în respectiva situaţie de transferare.

(3) Sportivii care au fost transferaţi în conditiile alin. (1) lit.c se întorc, la încheierea perioadei 
respective, la unitatea sportivă de la care au plecat. F.R. Scrabble poate solicita, la sesizarea unităţii 
sportive interesate, dovezi privind încadrarea în situaţia respectivă.
 

Art. 7. (1) Situaţiile neprevăzute  în prezentul Regulament vor fi analizate şi soluţionate de 
Biroul Federal al F.R. Scrabble în termen de 15 zile de la ivirea acestora.

(2) Rezoluţia adoptată se va comunica în scris şi / sau prin poştă electronică, în termen de 30 
de zile de la primire, părţilor interesate.

Art. 8. Efectuarea de transferări fără respectarea condiţiilor prevăzute de art. 5 al prezentului 
Regulament se sancţionează, sub rezerva retragerii dreptului de a participa la competitiile oficiale ale 
F.R. Scrabble pe o perioadă de 1-3 ani, după cum urmează:

-pentru unitatea sportivă la care se transferă: prin achitarea  în contul  F.R.  Scrabble a taxei  de 
transfer corespunzătoare categoriei sportivului transferat,  în cuantum de 20% din valoarea maximă 
prevazută în grilă;

-pentru unitatea sportivă de la care se transferă: prin achitarea în contul F.R. Scrabble a unei sume 
egale cu 10% din valoarea maximă prevazută în grilă la categoria sportivului transferat ;

-pentru sportivul transferat : prin achitarea în contul F.R. Scrabble, înainte de prima participare sub 
culorile noii unitaţi sportive, a 5% din suma de transferare efectivă.

Art. 9. F.R. Scrabble va notifica în carnetul de legitimare al sportivului articolul şi paragraful 
în baza căruia a fost efectuat transferul.

Prezentul Regulament a fost aprobat de Adunarea Generală a F.R. Scrabble în şedinţa 
din data de 06.10.2011 şi intră în vigoare începând cu data de 01.01.2012.
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