
 

Regulament Protocol de Colaborare 

pentru  

Campionatul Naţional pe Echipe Seniori+35(+30)/Superseniori 

 

 
Pentru realizarea obiectivelor de participare, un jucător poate încheia cu acordul 

clubului sportiv la care este legitimat un protocol de colaborare cu un al doilea club sportiv 

afiliat la FRT, respectand următoarele condiţii: 

 

1. Oricare sportiv, legitimat la un club afiliat FRT, poate încheia un singur astfel  de protocol 

cu un club diferit de cel la care este deja legitimat, conferindu-i-se astfel posibilitatea de 

participare cu “dubla legitimare”. 

2. Un jucător înscris în competiţia Campionatul Naţional pe Echipe (C.N.E.) 

Seniori/Superseniori cu echipa la care este legitimat, nu are drept de contract de colaborare 

cu un alt club, chiar şi la altă categorie de varstă. 

3. Protocolul de colaborare este valabil doar pentru participarea la C.N.E.  

Seniori/Superseniori, ediţia 2020. 

4. Un sportiv nu poate încheia 2 protocoale de colaborare în decursul unui an competiţional. 

5. Pe perioada valabilităţii protocolului de colaborare, un sportiv nu poate să se transfere la 

un al treilea club decat cu dezlegare de la ambele cluburi la care este legitimat.  

6. Protocolul  de  colaborare  trebuie  semnat  de  reprezentanţii  autorizaţi, respectiv căpitanii 

de echipă ai celor două structuri sportive şi de sportiv. 

7. Prin protocolul încheiat între cele trei părţi se va stabili  explicit  la  ce  campionat 

reprezintă clubul 2 pentru care se va face şi raportarea către Comisia de 

Seniori/Superseniori - FRT. 

8. Pentru a putea participa în competiţiile pe echipe, protocolul de colaborare  trebuie încheiat 

şi trimis la Comisia de Seniori/Superseniori-FRT (senior.superseniori@frt.ro), pană la data 

limită specificată în regulamentele respectivelor competiţii ca anexă la formularul de 

înscriere şi nominalizare a echipei. 

9. Clubul de contact prin care se va ţine legătura între Comisia de Seniori/Superseniori - FRT 

şi sportiv este clubul la care sportivul era legitimat în momentul încheierii protocolului de 

colaborare şi care va aparea intotdeauna scriptic, ca prim club de apartenenţă la fiecare 

dintre sportivii cu dublă legitimare. 



PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU 

C.N.E. Seniori+35(+30)/Superseniori 

 

 
Încheiat astăzi,     

 

Pentru realizarea obiectivelor de part icipare ale sportivului    

  ,  avand numărul de legitimare   

, vă rugăm să aprobaţi prezentul protocol de colaborare între : 

    denumit în continuare Clubul 1 

şi  _ , denumit în continuare Clubul 2. 

Protocolul de colaborare este  valabil  pană  la  data  de  31  decembrie  a  anului  în  care  se  

încheie protocolul. Rezultatele vor fi raportate către Comisia de Seniori+/Superseniori - FRT. 

În clasamente, în dreptul sportivului se va scrie Clubul 1. Punctele se vor contabiliza în contul lui 

personal, avand legitimaţia înregistrată pentru Clubul 1. 

Cluburile semnatare, respectiv căpitanii de echipă declară pe propria răspundere că au luat la 

cunoştinţă reglementările Regulamentului Protocol de Colaborare pentru C.N.E. 

Seniori+35(30)/Superseniori 2020. 

 

Semnături : 
 

Semnătura: 

 
   

Ştampila 

Clubul 2 

 

Reprezentant (numele în clar) 

   

 
Semnătura : 

Numele în clar : 

Sportivul 

Semnătura: 

 
   

Ştampila 

Clubul 1 

 
Reprezentant (numele în clar) 

   


	C.N.E. Seniori+35(+30)/Superseniori

