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Avizul
Comisiei de Competitii Nr. /

FORMULAR DE INSCRIERE
CAMPIONATUL JUDETEAN DE

FUTSAL
EDITIA A III-A

EDITIA 2019 - 2020

1. DENUMIREA CLUBULUI: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _____ _ __

2. ADRESACLUBULUI: __ _ _ _ ___ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __

TELEFON : _ _ _ __ _ _ _ __ __ FAX: __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ___

E-Mail __ _ _ _ __ _ _ _ __ FACEBOOK:__ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _

3. NUMELE SI PRENUMELE ANTRENORILOR :

 ANTRENORPRINCIPAL__________________ TELEFON_

TIPULLICENTEI __ _NR__ DATA ___________ _

ANTRENORSECUND _ ___________ TEL

TIPULLICENTEI __ NR DATA

4. NUMELE SI PRENUMELE DELEGATULUI :

TELEFON_ __ E-Mail ______________________________

futsaljudeteancup
www.frf -ajf.ro/buzau

http://www.frf-ajf.ro/buzau
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Prin semnarea prezentului Formular de inscriere CLUBUL accepta urmatoarele prevederi:

-Se angajeaza sa prezinte dovada ca nu are debite neachitate fata de AJF Buzau;

-Se angajeaza sa faca dovada ca au sursele de finantare care asigura participarea in
competitiile la care se inscrie;

-Se angajeaza sa fie de acord si sa se conformeze statutului si regulamentelor AJF/FRF si in special
regulilor privind asigurarea integritatii competitiilor;

-Recunoaste jurisdictia si deciziile organismelor jurisdictionale ale AJF/FRF si ale
Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne;

-Se angajeaza ca atat jucatorii cat si antrenorii si oficialii clubului sunt de acord si se obliga sa respecte
statutul, regulamentele si deciziile AJF/FRF,precum si jurisdictia si deciziile Tribunalului Arbitral al
Sportului de la Lausanne;

-Se angajeaza sa fie de acord si sa se conformeze regulamentului Campionatului Judetean de
Futsal - editia 2019/2020

-Formularul oficial de inscriere va fi depus la sediul AJF Buzau pana la data de 10 decembrie 2019
(conform deciziei Comitetului Executiv din 04.10.2019)

Pentru a participa in Campionatul Judetean de Futsal - editia 2019/2020 trebuie sa faca dovada ca
sunt afiliate la AJF BUZAU cu titlu definitiv sau provizoriu.

DATA PRESEDINTE CLUB

NUME

SEMNATURA_
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