
 
                                          FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA 
                              REGULAMENT DE TRANSFERURI INTERN SI INTERNATIONAL 
Art.1 
         a) Federatia Romana de Tenis de Masa (FRTM) este singura structura sportiva care are competenta sa     
             efectueze  transferul sportivilor care participa la competitiile de nivel national ,indiferent  
             de  clasificarea  sportiva, de  la un club sportiv afiliat la un alt club sportiv afiliat. 
         b) Asociatia municipala si asociatiile  judetene de tenis de masa  au competenta sa efectueze        
             transferul sportivilor in  municipiul Bucuresti si in judete, pentru competitii locale in baza unui        
             regulament propriu. 
Art.2 
            Transferul sportivilor de la un club sportiv la un alt club sportiv se poate face  in perioadele  
            01.07-31.07 si 15.12-31.12. ale fiecarui an. 
Art.3 
             Pentru efectuarea transferului vor fi prezentate la FRTM urmatoarele acte: 
         a) cerere de transfer formulata de clubul sportiv care solicita  transferul, completata cu toate datele de 
             identificare, semnaturile persoanelor autorizate  (in cazul sportivilor minori semnata si de parinte)       
             numar de inregistrare si stampila. 
         b) dezlegare eliberata de clubul de la care sportivul se transfera, completata cu toate datele de   
             identificare, semnaturile persoanelor autorizate (in cazul sportivilor minori semnata si de parinte)    
             numar de inregistrare si stampila. 
         c) carnetul de legitimare al sportivului 
         d) dovada achitarii taxei de transfer (copia ordinului de plata  in cazul viramentului bancar sau chitanta    
              eliberata de FRTM, in cazul platii in numerar).  Aceste acte in original trebuiesc trimise la FRTM cel mai  
              tirziu pina in ultima zi a perioadei de transfer (31 iulie, respectiv 31 decembrie,data postei). 
Art.4  
              Se pot transfera, la cerere, in afara perioadelor de transfer, sportivii aflati in urmatoarele situatii   
              speciale 
         a) desfiintarea cluburilor sportive sau a sectiilor de tenis de masa ale cluburilor  la care sportivii sunt    
              legitimati. Transferul se face  oricand, cu drept de joc imediat. 
         b) neparticiparea timp de 2 ani, la competitiile oficiale organizate de FRTM, in urma cererii de     
             “carantina”.  Cererea, formulata in 3 exemplare  va fi  inregistrata  la FRTM. Un  exemplar  ramane    
              la FRTM, unul la clubul la care este legitimat sportivul si un exemplar la sportiv. 
         c) incepand cu data inregistrarii cererii de carantina la FRTM, precum si dupa terminarea celor 2 
             ani, sportivul nu poate fi sanctionat de clubul la care este legitimat. 
         d) Un sportiv care nu depune cererea de carantina la sediul FRTM nu se poate transfera de la un 
              club la altul  decat conform  art. 2 si 3 din prezentul  regulament. 
              Carantina inceteaza: 
         a) in momentul in care sportivul doreste sa-si continue activitatea la acelasi club sportiv la care era    
             legitimat la momentul depunerii cererii de carantina; 
         b) la expirarea termenului de 2 ani. 
             Dupa incheierea perioadei de carantina de 2 ani, sportivul se poate legitima la cerere la oricare alt club,  
             oricand, cu drept de joc imediat. 
             Daca un club sportiv nu vizeaza legitimatia unui sportiv timp de doi ani de zile acel jucator devine liber  
             sa se legitimize la orice alt club in campionatul intern. 
Art.5 
             Transferul unui sportiv pe o perioada de timp determinata se face conform art 2 si 3 , cu mentionarea  
             pe  cererea de transfer si pe dezlegare  a  perioadei de transfer (se completeaza rubrica “de la–pana la”,      
             cu ziua, luna si anul). 
             Dupa terminarea perioadei de transfer pe perioada determinata sportivul revine automat la clubul de 



             la care a fost transferat.  
             Un sportiv transferat pe perioada determinata nu poate fi transferat de noul club  decit pina la  
             teminarea perioadei pt care a fost transferat, dupa care revine automat la  clubul de la care a fost  
             transferat initial.   Un sportiv transferat pe perioada determinata nu poate reveni, inainte de expirarea  
             transferului pe durata  determinata la clubul de la care a fost transferat decit conform art 2 si 3 din  
             prezentul regulament. 
  Art.6   Sportivii de la categoriile de varsta “copii” si “juniori” se pot transfera cu dubla legitimare la  cluburile   
             care: 
         a) au echipe in campionatul national echipe seniori 
         b) participa la concursul national de calificare in Div B echipe seniori. 
              Transferul cu dubla legitimare se efectueaza in perioadele legale de transfer  
              daca se solicita in perioada de transfer din vara (01. – 31.07.) transferul cu dubla legitimare este 
              valabil pe toata perioada campionatului national pe echipe seniori. 
              daca se solicita in perioada de transfer din iarna (15 – 31.12.) transferul cu dubla legitimare este 
              valabil pina la terminarea campionatului national pe echipe seniori.  
         c)  un sportiv de la categoriile de varsta “copii” si “juniori”  transferat cu dubla legitimare in perioada de   
              transfer din iulie nu poate fi transferat tot cu dubla legitimare in perioada de transferdin decembrie 
              decit cu aprobarea clubului de baza si numai pina la terminarea campionatului national seniori echipe. 
              La toate celelalte competitii oficiale organizate de FRTM sportivii care joaca cu dubla legitimare la   
              echipe din campionatul national de seniori vor participa in concursuri numai pentru clubul sportiv  de  
              baza. 
              La data de 31 decembrie a anului in care a implinit 18 ani, un sportiv isi pierde calitatea de sportiv cu 
              dubla legitimare si nu mai poate evolua in echipa din campionatul national pe echipe pentru care 
              a jucat cu dubla legitimare. 
Art 7 
              Un club sportiv care are echipe in mai multe divizii ale campionatului national pe echipe seniori 
              poate transfera unul sau mai multi sportivi, in perioada de transfer din iarna (15.12-31.12), in cadrul 
              oricarei echipe a clubului sportiv respectiv, fara plata vreunei taxe de transfer. 
Art.8 
              In perioada in care un sportiv suporta o sanctiune cu suspendare din partea clubului sportiv la care 
            esta legitimat, sanctiune ratificata de Comisia de disciplina si de Consiliul Director al FRTM, acesta 
            nu poate fi transferat. In acest caz transferul se poate face dupa terminarea perioadei de suspendare 
            si numai in perioada legala de transfer. 
Art. 9  
            Un sportiv roman se poate transfera la un club din alta tara, care sa fie afiliat la federatia nationala 
            respectiva si recunoscuta de ETTU sau ITTF, cu conditia sa aiba acordul clubului sportiv la care 
            este legitimat in tara si sa anunte FRTM. 
            Fiecare sportiv roman care activeaza la un club sportiv in strainatate are obligatia sa anunte     
            FRTM cu privire la orice transfer de la un club la  alt club din strainatate. 
Art. 10 
            Un sportiv roman care activeaza la un club in strainatate afiliat la federatia nationala respectiva         
            recunoscuta de  ETTU sau ITTF, poate evolua in campionatul national pe echipe seniori din Romania : 
            daca joaca pt acelasi club de la care s-a transferat in strainatate o poate face pe baza legitimatiei 
            de jucator avind vizele la zi 
            daca joaca pt un alt club decit cel de la care s-a transferat o poate face in oricare perioada legala de  
            transfer  dupa ce depune actele de transfer:  

            - dezlegare de la clubul din Romania de la care a plecat 
            - cerere de transfer de la clubul din Romania la care vine sa joace 
            - carnetul de legitimare  
            - dovada achitarii taxei de transfer 



          c) un sportiv roman poate evolua in doua campionate nationale seniori echipe obligatoriu unul fiind cel al  
         Romaniei 
Art 11. 
             Un sportiv strain poate evolua in campionatul national pe echipe seniori din Romania cu conditia ca in     
             oricare din cele doua perioade legale de transfer sa depuna actele necesare: 
         a) acordul clubului din strainatate 
         b) acordul clubului din Romania –cerere de legitimare  
         c) copie de pe act identitate (buletin,pasaport ) 
         d) doua poze tip buletin 
         e) dovada achitarii taxei pentru eliberarea carnetului de legitimare 
Art 12 
            Sportivii nominalizati la loturile nationale de juniori nu pot sa activeze la un club din alta tara 
            pana la implinirea varstei de 18 ani, sub sanctiunea pierderii calitatii de component al lotului national. 
            Un sportiv roman poate evolua in doua campionate nationale pe echipe, obligatoriu unul fiind cel din    
            Romania. 
Art 13 Un sportiv roman se poate transfera  la un club din alta tara cu conditia sa aiba acordul clubului sportiv 
la    
            care este legitimat in Romania si sa instiinteze in scris FRTM. 
         a) Un sportiv care joaca in alt campionat in afara de cel din Romania, in proba pe echipe, trebuie sa     
             plateasca o taxa in functie de locul ocupat in ierarhia mondiala dupa cum urmeaza: 

             -   loc 1-200 inclusiv, taxa 500 euro 
             -   loc de la 201 in jos, taxa 250 euro 

         b) Un sportiv roman care doreste sa se transfere de la un club sportiv din strainatate la un alt club sportiv  
              din strainatate (fiind legitimat si la un club sportiv in Romania), va plati taxa de transfer catre FRTM  
              conform ierarhiei mondiale. Taxa se va plati de fiecare data cand sportivul schimba un club cu altul in      
              strainatate . 
Art 14  Referitor la sportivii straini care joaca in campionatele nationale ale Romaniei la toate categoriile de     
              varsta,  acestia au dreptul sa joace in maximum doua campionate, dintre care unul e obligatoriu sa fie  
             cel al Romaniei. Taxa de transfer  pentru jucatorii straini este aceeasi ca si pentru jucatorii  romani  adica  
             500 euro daca sportivul este clasat in ierarhia mondiala intre locurile 1-200 inclusiv, respectiv  250 euro,  
            daca   sportivul  este situat mai jos de locul 201. 
            Daca un sportiv joaca si intr-un al doilea campionat pe echipe, in afara de cel din Romania va plati o taxa 
           anuala de 250 euro (taxa pentru al doilea campionat din strainatate). 
           Taxa  nu se cumuleaza cu taxa de transfer, daca aceasta din urma a fost platita (ori se plateste taxa de 
            transfer, ori cea pentru al doilea campionat) 
Art 15 Taxa de transfer anuala este valabila si pentru sportivii care se transfera de la un club la altul in   
             strainatate.  Ea se va plati pana la inceputul Superligii, Diviziei A, Diviziei B.  
            In cazul in care un sportiv ascunde faptul ca evolueaza si intr-un al doilea campionat pe echipe in afara  
           de  cel din Romania, taxa pentru al doilea campionat se dubleaza de la 250 euro la  500 euro (pentru  
            sportivii clasati mai jos de locul 200 mondial) respectiv de la 500 euro la 1000 euro (pentru sportivii           
           clasati intre locurile 1-200 inclusiv). 
            Nu sunt considerate campionate nationale pe echipe oficiale turneele private  la care participa   
            sportivii cand sunt invitati.  
            In cazul in care taxele mentionate nu se platesc la timp, conform celor enuntate mai sus, suma aferenta  
            neplatita se dubleaza, iar in cazul neplatii totale, echipa sau jucatorul vor avea interdictie de a juca in    
            competitiile interne respective. 
Art 16  Un sportiv roman care nu mai doreste sa faca parte dintr-un club sportiv din Romania este obligat sa-si     
            inchida legitimatia si sa o depuna la FRTM. In acel moment, legitimatia va fi anulata si in aceste conditii    
           sportivul nu e obligat sa plateasca taxa de transfer in strainatate pentru ca nu mai este legitimat la FRTM.  
           In momentul in care doreste sa faca o noua legitimatie in Romania, va plati taxa pentru o noua legitimare    



          conform reglementarilor in vigoare. 
 
 

     
 

         
 

 

 


