
Lupahakemus osallistumisesta pääsarjatason kansainväliseen turnaukseen

Ilmoitus muuhun kansainväliseen turnaukseen osallistumisesta

Hakeva / ilmoittava seura

Seuran nimi ja kotipaikkakunta:

Joukkueen sarjataso:

Puhelin ja sähköposti:
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Joukkueen nimi:

Yhteyshenkilö:

Katuosoite:

Postinumero ja -paikka:

Kansainvälisen turnauksen tiedot

Turnauksen nimi ja ajankohta:

Pelihallit:

Katuosoite:

Postinumero ja -paikka:

Puhelin ja sähköposti:

Turnauspaikkakunta ja -maa:

Vastustajajoukkueet:

Järjestävä organisaatio:

Yhteyshenkilö:

Liitteet: Lista turnaukseen osallistuvista toimihenkilöistä ja pelaajista

Lupaa hakevan / ilmoittavan seuran nimenkirjoittajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset:

SSBL:N PÄÄTÖS

jos hylätty, perustelut:

Hyväksytty

Hylätty

Paikka ja aika

Käsittelijän allekirjoitus

Käsittelijän nimi

TURNAUKSEEN OSALLISTUMISESTA
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Placed Image



LIITE:

Lista kansainväliseen turnaukseen osallistuvista toimihenkilöistä ja pelaajista:

suku- ja etunimi syntymäaika
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	Text22222: 44§ Kansainväliset ottelut: Osallistumisesta kansainväliseen pääsarjatason joukkueiden turnaukseen tulee seuran hakea IFF:n sääntöjen mukainen lupa liitolta. Hakemus tulee toimittaa liittoon viimeistään kolme viikkoa ennen turnauksen alkua. Muuhun kansainväliseen turnaukseen osallistumisesta on ennen ottelutapahtumaa tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon. Hakemus/ ilmoitus on tehtävä liiton lomakkeella. Osallistuvan joukkueen on ilmoitettava otteluun osallistuvien pelaajien ja toimihenkilöiden nimet, turnaus, ottelupaikka ja otteluaika sekä mahdollisuuksien mukaan vastustajajoukkue. 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.


