ANEXA NR. 9 MODEL CONTRACT DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ
Contract nr. …, din data……
Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE:
Clubul Sportiv …………………………… cu sediul în ……………………, nr. …, localitatea …………………., județul
………………, cu certificatul de identitate sportivă nr. …………………….., cod fiscal ……………………, reprezentată de
………………………., în calitate de …………………., denumit în continuare CLUBUL,
și:
Sportivul ………………………….., domiciliat în …………………………….., născut la data …, identificat prin …, seria
……….., nr………………….., eliberat(ă) de … la data …., având cetățenia …, denumit în continuare SPORTIV.
Cap. II CONȚINUTUL CONTRACTULUI
Art.1 Prezentul contract se Încheie În vederea reglemăntarii raporturilor juridice dintre clubul ……………… și
sportivul ……………… cu privire la activitatea sportivă de performanță în cadrul secției de ciclism, conform
regulamentului Federației Române de Ciclism și al Uniunii Cicliste Internaționale.
Ambele părți semnatare sunt de acord cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din acest contract.
Prezentul contract se întocmește în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și va fi înregistrat la Federaţia
Română de Ciclism.
Art.2 Durata contractului este de ……. ani/luni (nu poate depăși 2 ani). Acesta începe la data de …… şi se încheie
la data de … . Fiecare parte va înștiința în scris cu 30 zile înainte orice modificare a prezentului contract; o copie
dupa această notificare va fi transmisă și Federației Române de Ciclism. Prelungirea, încetarea sau orice
modificare a prezentului contract se face cu acordul ambelor părți.
Art.3 Sportivul are dreptul la suma anuală de bani, denumită indemnizație de efort, care va fi plătită de club
lunar, conform înțelegerii dintre sportiv și angajator. Orice clauze privind remunerația și alte aspecte comerciale
se stabilesc de comun acord între cele două părți, fie ca parte a prezentului contract, fie printr-un act adițional.
Informarea Federației Române de Ciclism cu privire la suma stabilită între cele două părți este facultativă.
Art. 4 Premiile câștigate de sportiv la competiții aparțin sportivului.
Art.5 Obligațiile părților
Pe durata întregului contract, sportivul se obligă să:
a.
b.

respecte statutul și regulamentele care guvernează activitatea Federației Române de Ciclism, a
Uniunii Cicliste Internaționale și a clubului cu care se află sub contract ;
nu divulge informații confidențiale privind clubul cu care se află sub contract;

c.
d.
e.
f.
g.

nu se angajeze în alte relații comerciale sau de altă natură decât cele prevăzute în contractul
încheiat cu clubul;
participe la competiții interne și internaționale doar cu acordul clubului, iar participarea la alte
probe se va face cu acordul ambelor părți;
nu aducă niciun prejudiciu de imagine clubului, partenerilor acestuia și Federației Române de
Ciclism prin acțiunile și comportamentul său;
nu folosească substanțe dopante interzise de lege;
respecte alte clauze sau obligații prevăzute de prezentul contract.

Pe durata întregului contract, clubul se obligă să:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.

respecte statutul și regulamentele care guvernează activitatea Federației Române de Ciclism și a
Uniunii Cicliste Internaționale, precum și drepturile pe care le are sportivul conform acestora;
permită participarea sportivului la acțiunile echipei naționale la care a fost convocat, unde se va
supune drepturilor și obligațiilor ce decurg prin selecționarea în lotul/echipa națională;
asigure sportivului condițiile de pregătire convenite prin contract, fie ca parte a prezentului
contract, fie printr-un act adițional. Informarea Federației Române de Ciclism cu privire la
suma stabilită între cele două părți este facultativă;
își îndeplinească obligațiile financiare față de sportiv convenite prin contract, fie ca parte a
prezentului contract, fie printr-un act adițional. Informarea Federației Române de Ciclism cu
privire la suma stabilită între cele două părți este facultativă;
respecte orice alte prevederi a contractului încheiat între acesta și sportiv;
asigure un program de pregătire și unul competițional care să nu pună în pericol sănătatea sau
integritatea fizică a sportivului;
să achite obligațiile financiare aferente desfășurării activității de ciclism a sportivului;
respecte alte clauze sau obligații prevăzute de prezentul contract.

Art.6 La expirarea contractului sportivul este liber de contract. Prelungirea acestuia se va face cu acordul
ambelor părți.
Art.7 Încetarea contractului:
a. prezentul contract poate fi reziliat prin acordul ambelor parti pe cale amiabila.
b. In situatia cand una sau mai multe din obligatiile partilor nu este respectata
c. In situatia cand angajatorul nu poate plati indemnizatia doua luni consecutive, nu asigura
conditii, sau materialele necesare
d. Nu permite participarea sportivului la competitii fara justificare
e. Sportivul este suspendat pe o perioada mai mare de doua luni
f. Sportivul lipsește sau nu participă la antrenamente sau competiții justificat sau fara sa
anunte angajatorul
Art. 8 În înțelesul prezentului contract, Federația Română de Ciclism are un rol neutru, consemnând
angajamentele părților pentru a se asigura îndeplinirea respectivelor obligații. În caz de nerespectare a uneia
sau mai multor obligații prevăzute de prezentul contract, de către oricare dintre părți, Federația Română de
Ciclism poate dicta sancțiuni conform statutului propriu și a regulamentului de disciplină.
Art. 9 Cluburile sportive care se supun reglementării prin lege privind cuantumul premierilor în bani pentru
performanțe sportive a sportivilor și a personalului tehnic sunt obligate să respecte valoarea sumelor prevăzute
în actele normative relevante.

Art. 10 În cazul unui litigiu între părțile contractante care are ca obiect unul sau mai multe bunuri materiale
aparținând uneia dintre părți, la judecare litigiului de către Comisia de Disciplină sau Consiliul de Administrație al
Federației Române de Ciclism, se va prezenta procesul verbal de predare-primire al acelui sau acelor bunuri.

Reprezentant club

Sportiv

Tutore legal

