
ASOCIAȚIA SPORTIVĂ / CLUBUL SPORTIV: ........................................................................................................ 

ADRESA: ....................................................................................................................................................................... 

NR./DATA înregistrării: .........../............................... 

CERERE 
Către, 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL SALAJ 
COMISIA DE COMPETIȚII 

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ / CLUBUL SPORTIV .......................................................................................................................................      
cu sediul în localitatea .......................................................................................... str. ........................................................................... nr. ...............         
telefon ......................................................... fax ...................................... reprezentată prin dl. ............................................................................        
având calitatea de Președinte al Asociației Sportive / Clubului Sportiv, prin prezenta solicităm înscrierea              
echipei noastre de fotbal în Campionatul ............................................................................................................. ediția 2020 - 2021,           
organizat de Asociația Județeană de Fotbal SALAJ. 

În acest scop vă comunicăm următoarele: 

1. Avem toate condițiile materiale, financiare și organizatorice pentru a ne prezenta la jocurile             
programate în acest campionat. 

2. Vom disputa jocurile oficiale pe terenul ..........................................................................................................................................       
din localitatea ............................................................................................................... care este: 

a. Proprietatea noastră 

b. Este închiriat de la ............................................................... în baza Contractului Nr. .................................. 

Menționăm că acest teren a fost omologat la data de .............................................. 

3. Culorile echipei noastre sunt .................................................................................... 

4. De pregătirea echipei noastre de seniori se ocupă dl. .............................................................................................................,          
având carnet de antrenor/instructor nr. ................................................, iar de pregatirea echipei noastre de            
juniori se ocupă dl. ........................................................................., având carnet de antrenor nr…………………... 

5. Reprezentantul nostru în relațiile cu A.J.F. SALAJ este dl. ...........................................................................................,          
care este organizator de competiții, având domiciliul în localitatea         
................................................................................, str. ........................................................................... nr. ................., ce poate fi        
contactat la telefonul nr. ..................................... Acesta poate fi înlocuit de dl.           
..................................................................................................................., având domiciliul în localitatea     
.............................................................. str. ......................................................, nr. ............, telefon nr. ................................ 

6. Semnarea documentelor de legitimare, transferare, contracte de joc etc., se face de către             
Președintele Asociației Sportive / Clubului Sportiv sau înlocuitorul acestuia. 

7. Ne obligăm să îndeplinim toate sarcinile primite de la A.J.F. SALAJ în legătură cu desfășurarea  
campionatului și vom promova relații principiale cu toate echipele participante. 

8. Anexăm la prezenta Borderoul cu jucătorii ce fac parte din lotul echipei noastre, având toate               
datele personale. 

9. Ziua de joc a partidelor disputate pe propriul teren este ................................................................................................ 

Președinte, 

............................................................................................................... 
(numele, prenumele, semnătura, ștampila) 


