ФИФА

ФИФА Образац захтева за УЧЕШЋЕ у
међународној утакмици или такмичењу 2. реда
Преамбула
Према члану 6 став 2 у вези са чланом 8 Правилника ФИФА о међународним утакмицама,
сваку међународну утакмицу мора да ауторизује Члан коме припадају екипе - учеснице.
Подносилац захтева је Члан ФИФА и намерава да учествује у међународној утакмици или
такмичењу. Стога подносилац захтева

.......................................................................................

(име Члана ФИФА, у даљем тексту "подносилац захтева")
доставља следећи

Захтев за одобрење за међународну утакмицу или
такмичења 2. реда
да би ЈЕДАН ОД ЊИХОВИХ УЧЛАЊЕНИХ ТИМОВА био учесник следеће
међународне утакмице или такмичења првог реда:
Опис: ....................................................................................................................................
(Опис/назив међународне утакмице или такмичења првог реда)
организатор:
Назив:
....................................................................................................................................
(име стране одговорне за промовисање и организацију међународне утакмице
или такмичења 2. реда, као што је Члан ФИФА или Агент ФИФА за утакмице,
итд)
На територији:
Члан: ....................................................................................................................................
(Име члана ФИФА на чијој територији се игра међународна утакмица или такмичење
2. реда)

Екипе: 1 ...........................................................

2 .........................................................

(Имена екипа које учествују у међународној утакмици или такмичењу 2. реда. Ако је у
питању такмичење молимо наведите само назив ваше екипе)

Датум(и):..............................................................

(датум одигравања међународне утакмице 2. реда. Ако се овај захтев односи на
такмичење, молимо да назначите датуме утакмица)

Вођа делегације: .......................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................

(Име и контакт-подаци шефа делегације, Шеф делегације може да буде само
фозичко лице које је одговорно за званичну делегацију сваке гостујуће екипе
учлањеног савеза који учествује у међународној утакмици или такмичењу.

Овај образац доставља се конфедерацији којој члан припада најмање 21 дан
пре датума међународне утакмице или такмичења.
Када конфедерација изда одобрење члан ће доставити то одобрење уз овај
образац као и ауторизацију конфедерације чији је члан , члану на чијој је
територији ова међународна утакмица или такмичење испланирана,
Потписник овде изричито потврђује да ће поступати у складу са
Правилником ФИФА о међународним утакмицама.

.....................................
Место и датум

..............................................................................................
Име и функција потписника
.....................................................................
Потпис

