
Ilmoitus kansainvälisen pääsarjatason turnauksen järjestämisestä

Ilmoitus muun kansainvälisen turnauksen järjestämisestä

Järjestävä organisaatio

Seuran nimi ja kotipaikkakunta:

Katuosoite:

© Suomen Salibandyliitto ry 2017

ILMOITUS KANSAINVÄLISEN
Suomen Salibandyliitto ry
Alakiventie 2
00920 Helsinki
puh. 09- 4542 140
fax.  09- 4542 1420

Yhteyshenkilö:

Postinumero ja -paikka:

Puhelin ja sähköposti:

Kansainvälisen turnauksen tiedot

Turnauksen nimi ja ajankohta:

Pelihallit:

Turnauspaikkakunta:

Ilmoittavan seuran nimenkirjoittajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset:

44§ Kansainväliset ottelut:
Kansainvälisen turnauksen järjestämisestä on ennen ottelutapahtumaa tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon. Ilmoitus on tehtävä liiton
lomakkeella. Järjestäjän on ilmoitettava turnauksen ajankohta, paikka, osallistuvat seurat ja joukkueet.

TURNAUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Lista kansainväliseen turnaukseen osallistuvista seuroista ja joukkueista
Seuran nimi Joukkueen nimi
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Lista kansainväliseen turnaukseen osallistuvista seuroista ja joukkueista (jatkoa edelliseltä sivulta)
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Ilmoittavan seuran nimenkirjoittajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset:

44§ Kansainväliset ottelut:
Kansainvälisen turnauksen järjestämisestä on ennen ottelutapahtumaa tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon. Ilmoitus on tehtävä liiton
lomakkeella. Järjestäjän on ilmoitettava turnauksen ajankohta, paikka, osallistuvat seurat ja joukkueet.
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