ANGAJAMENT DE PARTICIPARE PENTRU OFICIALI

Către, CLUB SPORTIV ALBORZ MINIFOTBAL
Subsemnatul
în

__________________________________,născut

data

de_________________________

localitatea _________________ din județul _________________ domiciliat

Str. ____________________________ , nr. ____,
Seria

la

______,

Nr.

____________________cu

Județul
CNP

____________. Posed

în __________________,
Carte

de

identitate

___________________________________________

Vă rog să-mi aprobați legitimarea ca oficial la clubul _________________________________________
in functia de ______________________________ din localitatea __________________________________________
Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu urmatoarele:
La fiecare echipa o singura persoana este responsabila de echipa, respectiv delegatul echipei cu exceptia echipelor
unde sunt mai multi delegati, situatie in care orice hotarare trebuie avizata de toti delegatii. Doar delegatul echipei sau
un imputernicit al acestuia acestuia poate reprezenta echipa in fata Comisiei de Organizare sau Comisia de Disciplina
si poate lua urmatoarele hotarari: legitimarea de jucatori, transferul de jucatori, cererea de schimbare de nume a
echipei, desfintarea echipei, altele.
Echipele participante sunt direct raspunzatoare de orice manifestare reprobabila a jucatorilor, oficialilor si a propriilor
suporteri. Echipele au obligatia de a se prezenta la data si ora din programul competitional cu echipament
corespunzator, nu se accepta amanarea unui meci indiferent de motivul invocat (cu exceptiile anuntate inainte de
inceperea campionatului, sau cand dintr-o echipa sunt convocati cel putin doi jucatori la echipa nationala.
In cazul producerii de pagube de orice fel si de orice natura de catre jucatori, oficiali, suporterii unei echipe in incinta
bazei sportive se va face constatarea lor impreuna cu reprezentantul echipei si se incheie un proces verbal. Faptuitorul
are obligatia ca sa refaca paguba produsa sau sa despagubeasca organizatorul cu valoarea pagubei.
Fiecare echipa prin delegatul ei este obligat sa completeze angajamentul de participare si raportul de joc fiind
raspunzator de corectitudinea datelor. Delegatul echipei este obligat sa semneze raportul de joc atat inainte de joc cat
si dupa joc, dupa ce a fost completat de catre arbitru. Acesta va prezenta la cabina arbitrilor raportul de joc si carnetele
de legitimare a jucatorilor cu cel putin 15 minute inainte de ora oficiala de incepere.
In incinta terenului de joc pot intra doar jucatori care sunt trecuti pe raportul de joc, in ceea ce priveste
antrenorii si delegatii echipelor pot asista pe banca de rezerve doar daca au in posesie si prezinta ecusonul
arbitrului si apar in angajamentul de participare ca atare, iar in caz de accidentare asistenta medicala.
Oficialii echipei trebuie sa aduca la cunostinta jucatorilor ca nu pot sa traga la raspundere un alt jucator (fie el
coechipier sau adversar), organizator sau proprietar al bazei sportive pentru o accidentare suferita in timpul jocurilor,
pe terenul de joc, deoarece el isi asuma toate riscurile pe proprie raspundere.
Jucatorii si oficialii se supun autoritatii disciplinare ale organizatorului, recunosc si respecta regulamentele, deciziile
si alte norme ale acestuia, precum si regulamentul jocului de minifotbal si se obliga sa se comporte in conformitate cu
principiile de loialitate, integritate si sportivitate cuprinse in prezentul regulament.

Semnătură delegat ...................................

Semnătură organizator.......................................

Data semnarii ……………………………

Data depunerii la comisie .……………..………

