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Art. 1.  

1.1 FEDERAŢIA  ROMÂNĂ  DE  KARTING  (FRK)  emite  prezentul  Regulament  de Transferări, în 

conformitate cu prevederile legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, și ale Statutului F.R.K. 

Art. 2.  

2.1 La prima solicitare pentru licenţa de pilot sau mecanic, trebuie îndeplinite cerinţele prevăzute în 

Regulamentul de Eliberare a Licenţelor. 

Art. 3.  

3.1 Transferarea (modificarea legitimării sportive) unui sportiv de la o structură sportiva la alta 

structura sportivă se face la voinţa uneia dintre părţi cu acordul celeilalte. 

Art. 4.  
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4.1 Opoziţia uneia din părţi trebuie să fie justificată şi susţinută cu orice documente se consideră 

necesare. 

Art. 5.   

5.1 Dorinţa sportivilor de a-şi schimba echipa este acceptată, dacă cealaltă parte nu dovedeşte că 
există obligaţii materiale sau financiare neachitate de sportiv. 

 

 

Art. 6.  

6.1 În cazul unor litigii materiale sau financiare nerezolvate, partea vătămată se poate adresa 
instanţelor judecătoreşti. Până la pronunţarea definitivă a cauzei, FRK nu va da curs cererii de 
transfer. 

Art. 7.  

7.1 Orice situaţie de transfer se materializează printr-o cerere tipizată ce trebuie depusă la F.R.K., 
decizia acesteia fiind definitivă. 

Art. 8.  

8.1 Un sportiv transferat de la o structură sportivă va putea concura în continuare în anul 
competiţional respectiv, dacă schimbarea s-a efectuat prin transfer cu acceptul celei de la care a 
plecat şi a celei la care s-a transferat, cu avizul F.R.K. şi cu achitarea taxelor aferente conform 
Normelor Financiare FRK. 

Art. 9.  

9.1 Sportivul care nu-şi perfectează regulamentar situaţia sa de legitimat la o structură sportivă, nu 

poate participa la nici un concurs din calendarul oficial FRK pe anul în curs. 

Art. 10.  

10.1 Transferările se pot perfecta pe parcursul întregului an calendaristic.      

Art. 11.  

11.1 In cazul in care exista un contract civil intre pilot si club, acest contract primneaza. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Federal din 10.03.2022 şi a fost validat de 

către A.G. din 26.03.2022 si devine obligatoriul începând cu data aprobării. Se anulează orice altă ediție 

a  acestui regulament publicată anterior. 

 

 

 


