 CĂTRE,
ASCOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL VRANCEA
A.S. / C.S. / F.C. ________________________________
Prin prezenta vă rugăm a aproba inscrierea echipei defotbal___________________________
in competitia :Superliga Vrancei / Campionatul Judetean Liga a-V-a/ Juniori..........................
in anul competiţional 2017../ 2018..
Adresa Asociatiei Sportive___________________________este in localitatea______________________,str___________._________________nr._______
Obligatoriu tel _/fax____________________email_________________________
Vă comunicăm componenţa conducerii A.S. / C.S. /F.C. :
• Preşedinte:___________________________Tel:______________ ;
• Viceprşedinte_________________________ Tel:______________;
• Secretar _____________________________ Tel:______________;
• Antrenor (UEFA C)________________Tel:______________, Carnet Nr.............
• Antrenor (monitor)________________Tel:______________, Carnet Nr.............
• Teren _______________________ Localitatea ________________;
• Delegaţi la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vrancea
1. ____________________________Tel:________________;
2. ____________________________Tel:________________;
Culorile echipamentului de la clubul nostru sunt :
1............................................................ – principal
2............................................................ – de rezerva
PREŞEDINTE
(Semnatura,Stampila Asociatiei Sportive)....................................



DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Subsemnatul ...................................... , domiciliat în localitatea …................. , str………............ nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul ……............. , codul poştal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria ........ nr........ , codul numeric personal .............. ………………, în calitate de reprezentant al asociaţiei sportive ………………........….................... ,declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint va respecta intocmai următoarele situaţii:
a) se angajează să respecte întotdeauna Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, ale UEFA, ale FRF şi ale AJF şi prin care asigură respectarea acestora şi de către proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători;
b) se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare;
c) recunoaşte autoritatea Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului FRF;
d) se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul AJF ;
e) să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al AJF;
f) să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA, FRF, AJF astfel cum este definită în statutele acestora, precum și jurisdicția Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA și FRF;
g) Se obliga sa demareze procedura de obtinere a certificatului de identitate sportiva de la Aentia Nationala pentru Sport si Tineret.
Cunoscând obligatiile ce mi le asum, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Semnătura,
.......................... Data..................


