
 

 

 

Taxe FRŞah  
 

 DENUMIRE TAXĂ VALOARE 

1 Taxa PRIMA legitimare (inclusiv carnet)           35 lei 

2 Viza anuală copii până în 10 ani                 25 lei 

3 Viza anuală unificată juniori ( 10-20 ani)                 30 lei 

4 Viza anuală unificată seniori ( 20-60 ani)            35 lei 

5 Viza anuală persoane cu dizabilităţi          10 lei 

6 Viza anuală unificată veterani (peste 60 de ani)            20 lei 

7 Taxa viză anuală antrenori            40 lei 

8 Taxa viză anuală arbitri şah practic            40 lei 

9 Taxa transfer sportivi de la cluburi radiate        35 lei 

10 Taxa transfer seniori          100 lei 

11 Taxa transfer juniori            50 lei 

12 Taxa dublă legitimare             50 lei 

13 Taxă participare I şahist străin în CN Echipe          700 lei 

14 Taxă participare II şahist străin în CN Echipe        1000 lei 

15 Taxă participare III şahist străin în CN Echipe      1200 lei 

16 Taxă participare I şahistă străină în CN Echipe  600 lei 

17 Taxă participare II şahistă străină în CN Echipe  750 lei 

18 Taxă participare III şahistă străină în CN Echipe 1000 lei 

19 Cotizaţie anuală – AJS sau cluburi          150 lei 

20 Cotizaţie anuală – pepinieră juniori             75 lei 

21 Taxă afiliere structură sportivă           400 lei 

22 Taxă participare CN juniori – şah clasic      30 lei 

23 Taxă participare CN seniori – şah clasic    50 lei 

24 Taxă participare CN şah rapid                 20 lei 

25 Taxă participare CN blitz                 20 lei 

26 Taxă participare CN dezlegări            20 lei 

27 Taxă participare echipă CN echipe juniori          100 lei 

28 Taxă participare echipă CN echipe mixte juniori                 75 lei 

29 Taxă participare CN șah rapid și blitz echipe seniori           125 lei 

30 Taxă organizare CN șah rapid și blitz echipe seniori /jucător                 40 lei  

31 Taxă de organizare concurs juniori şah clasic                 40 lei 

32 Taxă de organizare concurs juniori blitz            20 lei 

33 Taxă de organizare concurs juniori rapid            25 lei 

34 Taxă de organizare concurs juniori dezlegări          25 lei 

35 Taxă de organizare concurs seniori            50 lei 

36 Taxă participare echipă Superliga masculină    250 lei 
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37 Taxă participare echipă Superliga feminină    150 lei 

38 Taxă participare echipă Divizia “A” masculină    150 lei 

39 Taxă participare echipă Divizia “A” feminină     75 lei 

40 Taxă de participare echipă Divizia “B”    100 lei 

41 Taxă contestaţie Superligă şi Divizii    300 lei 

42 Taxă contestaţie CN seniori    150 lei 

43 Taxă contestaţie CN juniori    100 lei 

44 Taxă apel cluburi la Comisia de Apel    200 lei 

45 Taxă apel sportivi la Comisia de Apel    100 lei 

46 Duplicat carnet            30 lei 

47 Taxă omologare turnee: 
  2 lei/jucător 
 minim 70 lei 

48 Taxa omologare FIDE (pentru turnee open) 
 1,1 Euro / 

jucător  
49 Taxă curs arbitri    100 lei 

50 Taxă examen arbitri            50 lei 

51 Taxa participare Semifinală CN corespondenţă            25 lei 

52 Taxa participare finală CN corespondenţă    50 lei    

53 Taxa participare Cupa României corespondență            25 lei 

54 Taxa participare echipă la CN echipe corespondență            50 lei   

 
 
Observaţii: 
 
-Jucătorii care nu îşi achită obligaţiile financiare timp de doi ani, în al treilea an vor fi 
declaraţi jucători non-service. Aceşti jucători (“non service players”) nu au drept de joc 
intern şi nici internaţional sub culorile României. 
-La CN şah rapid și blitz echipe seniori, pentru jucătorii străini, taxele sunt 300, 400, 
500 lei la masculin, respectiv 250, 325, 400 lei la feminin. 
-La competiţiile naţionale individuale marii maeştri şi maeştrii internaţionali sunt scutiţi 
de taxele de participare. 
- Campionatele județene de seniori și juniori (unul la seniori și unul la juniori) sunt 
scutite de taxa de omologare FRȘah. 
- Taxa de împrumut este dublul taxei de transfer! 
 
 
Aceste  taxe au fost aprobate în Adunarea Generală Extraordinară din 16 noiembrie 
2019 și vor  intra în vigoare la 1 Ianuarie 2020! 


