CERERE DE ÎNSCRIERE
Către,
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI
COMISIA CENTRALĂ DE COMPETIŢII

În urma desfaşurării campionatului judeţean pe anul competiţional …… / …… au fost declarate campioane echipele:
Feminin: ……………………………………………… localitatea …………………………………..
……..
(juniori – seniori)
Masculin: ……..………………………………………. localitatea…………………………………..
……..
(juniori – seniri)
Vă rugam să inscrieţi pentru a participa la faza interjudeţeană cele doua (una) echipe campioane de judeţ.
Echipele respective au luat la cunoştinţă regulamentele şi celelalte acte normative care reglementează activitatea de
volei şi le vor respecta.
Înscrierea este pentru campionatul de calificare (seniro – juniori).

PRESEDINTE A.J.V.
………………….
L.S.

Clubul (Asociaţia) ……………………………….
Localitatea ……………….. Cod Poştal …………
Str. ………………, nr. …….. Cod Poştal ……….
Telefon: perfix …….. nr. ………………………...
Fax ……………………... telex ………………….
Cont Bancar ………………………………………
Nr. ……………………. din ……………………..
Către,
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI
CERERE DE ÎNSCRIERE
Vă rugăm a înscrie în campionatul naţional divizia …………….. (feminin / masculin) în anul competiţional
………. / ………… echipa noastră de volei, care se angajează să respecte întocmai STATUTUL F.R. VOLEI,
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII VOLEIBALISTICE şi BULETINUL INFORMATIV
pentru anul competiţional în curs.
DATE DESPRE ECHIPĂ
1.

Denumirea completă a echipei
……………………………………………………………………………………………
2. Persoana împuternicită a ţine legătura cu F.R. Volei:
Numele şi prenumele …………………………………………………………………
Telefon acasă ……………………………….. Telefon serviciu ……………………………………...
Domiciliul str. ………………………………………… nr. …………… cod poştal ………………...
3. Antrenorul echipei:
Numele şi prenumele …………………………………………………………………
Telefon acasă ……………………………….. Telefon serviciu ……………………………………...
Domiciliul str. ………………………………………… nr. …………… cod poştal ………………...
4. Săli de joc:
A) Denumirea …………………………………………… nr. telefon ……………………….
mijloc de transport local ………………………………staţia ………………………………..
B) Denumirea …………………………………………… nr. telefon ……………………….
mijloc de transport local ………………………………staţia ………………………………...
5. Orice modificare intervenită după înscriere va fi obligatoriu anunţată în scris la F.R. VOLEI în termen de
5 zile.
6. Dovada achitării taxei de participare se va face prin anexarea la cererea de înscriere a copiei vizate de
bancă sau C.E.C.
PREŞEDINTELE CLUBULUI (Asociaţiei) sportive:
Numele şi prenumele ………………………………………………..
Semnătura …………………………………
Ştampila clubului (asociaţiei)

NOTĂ: Cererea se completează obligatoriu prin dactilografiere

