
 

 

              București, 31.05.2017 

 
COMUNICAT 

cu privire la serviciile pe care Federația Română de Motociclism le asigură sportivilor 
 
 

Deoarece sunt foarte mulți participanți care se înscriu în ziua competiției, FRM a început încă din 2002 

să emită licențe valabile pentru o cursă. Acestea pot fi emise numai sportivilor ce au vizita medicala 

efectuată de un medic de medicină sportivă și asigurare sportivă valabilă pentru perioada concursului. 

Federația Română de Motociclism sondează anual piața de asigurări și oferă separat anumite tipuri de 

asigurări, dar sportivii sunt liberi să se asigure unde doresc și la ce prețuri doresc. 

Pe site-ul Federației în secțiunea documente utile, se află postat încă din 22 februarie 2017 

documentul cu noile prețuri convenite cu asiguratorii, prețuri care se regăsesc și în Regulamentele 

Particulare ale competițiilor. 

Organizatorii pot promova pe afișul competiției prețul propriilor asigurări. 

Asigurările emise prin Secretariatul FRM care însoțesc licențele valabile o cursă și care costă c/v 25 

EUR sunt valabile 30 de zile si intră în vigoare începând cu primul start al primului antrenament, 

prolog sau concurs, după receptionarea acordului de primire din partea reprezentanților asiguratorului. 

Toți sportivii care merg la competițiile din Calendarul FRM într-o perioadă de 30 de zile semnalează 

secretariatul respectivei competiții că au asigurare valabilă, iar secretariatul FRM verifică acest lucru. 

Asigurările nu sunt valabile fără vizita medicală de medicină sportivă conform Legii nr. 69/2000 si chiar 

dacă au fost emise își pierd valabilitatea în momentul expirării valabilității vizitei medicale. 

O viză medicală sportivă este valabilă maximum 6 luni de zile. Dacă perioada valabilității nu este 

menționată pe viza atunci aceasta este valabilă doar la concursul unde a fost prezentată la 

Secretariat.  

Asigurările încheiate de către asiguratorul unui organizator pot fi folosite și la alte competiții dacă 

polițele sunt prezentate de sportiv la Secretariatul următoarei competiții (ex. EnduroPanorama). Atât 

asigurarea cât și vizita medicală trebuie să fie în perioada de valabilitate pe durata următoarei 

competiții. 

Chitanțele se emit cluburilor care au avut sportivi în competiția respectivă, cu excepția situațiilor în 

care sportivii solicită în momentul înscrierii chitanță individuală. 
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