TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
-

TAAHHÜTNAMEDİR -

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ampute Futbol
2019-2020 sezonu içerisindeki müsabakalarda ;
1-) Federasyon tarafından düzenlenecek Lig statülerini kabul ettiğimizi ve yapılacak diğer ilgili tüm
düzenleme ve kararlarına uyacağımızı,
2-) Federasyon tarafından düzenlenecek Lig Yönergelerini kabul ettiğimizi,
3-) Fikstür çekildikten sonra üst üste iki maça çıkmadığımız takdirde iki deplasman ücretimizin
Federasyon alacağımızdan tahsil edilmesini, Ligden çekilerek kendi ilimizde oynamadığımız
müsabakalar için Deplasmana gelecek takımların yol ve harcırah giderlerini ve diğer görevlilerin
ücretlerini karşılayacağımızı,
4-) Kendi ilimizde oynayacağımız müsabaka sahasını belirleyerek, Saha standartlarının yerine
getirileceğini, yeterli sağlık ve emniyet görevlisinin tarafımızdan sağlanacağını, saha standartlarının
yerine getirilmemesi veya geçerli bir mazeret sunmadan müsabakaya çıkmamamız halinde
Kulübümüze Yarışma Talimatı gereğince işlem yapılacağını, deplasmana gelen Takım,
Hakem,Gözlemci ve diğer görevlilerinin deplasman giderlerinin Kulübümüzün Federasyondan
alacağı ödenekten mahsup edilmesini,
5-) Müsabakalarda Sağlık ve Güvenlik görevlisi ile Sağlık ekipmanlarını bulunduracağımızı,
6-) Bir sezon içerisinde ikinci kez Kulübümüze bağlı Sporcu sakatlığından dolayı müsabakanın
devamına engel teşkil edecek bir durum oluştuğu takdirde, Kulübümüze Yarışma Talimatı gereğince
işlem yapılacağını, ayrıca Disiplin Kuruluna sevk edileceğimizi ve Deplasman takımı ile
müsabakadaki görevli Hakem ve diğer görevlilerinin ücretlerini karşılayacağımızı,
7-) Sezon içerisinde kulübümüze, kulübümüz idarecisine, antrenörüne veya sporcularına Disiplin
kurulunca verilecek para cezalarının kulübümüzün Federasyondan alacağı ödenekten mahsup
edilmesini,
8-) Sezon öncesi Federasyona bildirmiş olduğumuz renkteki formalar ile iç ve dış saha
müsabakalarına ve törenlere katılacağımızı, aksi takdirde Federasyon Disiplin Kuruluna Sevk
edilerek tarafımıza verilecek her türlü Cezayı kabul ettiğimizi,
9-) Yazışma, Duyurular ve Disiplin Kurulunca alınan kararların Federasyon tarafından belirlenen ve
ilan edilen internet sitesinden yayınlanmak ve tarafımıza e-mail veya faks göndermek suretiyle
yapılacak tebliğleri tebliğ almış sayacağımızı, aksi takdirde Disiplin Yönergesine ve yukarıda tebliğ
ettiğimiz Taahhütlere aykırı hareket ettiğimizi kabul eder, tescilimizin iptali ile müsabakalara iştirak
ettirilmemeyi, müsabaka yönergesi ve diğer yönergeler doğrultusunda verilecek her türlü Cezayı
kabul ve Taahhüt ederiz. .…/..../2019
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