EK-1 (Sporcu)
.…./…../20….

TAAHHÜTNAME
Maç sırasında ve sonrasında yapmış olduğum centilmenlik dışı (kavga, küfür vs.)
davranışlardan sorumlu olduğumu bildirir, yapmış olduğum centilmenlik dışı
davranışımdan dolayı sezon sonuna kadar lisansımın iptal edileceğini kabul ederim.
Sezon içerisinde, Türkiye Ragbi Federasyonu’nun resmi olarak tanımadığı, faaliyet
programında yer almayan herhangi bir somut sonucu olan bir müsabakaya izinsiz
katılmayacağıma, katıldığım takdirde lisansımın sezon boyunca iptalini kabul etmiş
bulunmaktayım.
Korumalı Futbol oyununun niteliklerini, kurallarını ve bu oyunlar sebebiyle ortaya çıkması
muhtemel sakatlanma vs. gibi durumların varlığını biliyorum. Bu oyunları kuralları
çerçevesinde oynayacağımı, oyun esnasında aynı ve farklı takımda bulunduğum kişilerin
kasti olmayan davranışlarından dolayı herhangi bir hukuki yola müracaat etmeyeceğimi,
kurallara aykırılık sebebiyle federasyonun hem kendimle ilgili hem de takım oyuncularıyla
ilgili vermiş olduğu karara saygı duyacağım, sonuçlarına katlanacağım hususunu
İlgili yaş kategorisinde Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 2022 yılı için
hazırlanmış olan Reglamanı okuduğumu ve tüm kuralları eksiksiz kabul ettiğimi
beyan ederim.
Okudum kabul ediyorum.

Ad – Soyadı
imza

EK-2(Kulüp)
TAAHHÜTNAME
Kulüp olarak ...................................... branşında Federasyonunun Lisans, Tescil ve
Vize Talimatına uygun lisans çıkartılacağına, müsabaka talimatına uymaya, centilmence
mücadele edileceğine, sahaya en az federasyonca öngörülen sayıda sporcu ile
çıkılacağını, sahaya çıkma hakları olanların dışında hiç kimsenin sahaya girmesine izin
verilmeyeceğimizi, hakemlere ve müsabaka nedeniyle görevli diğer personele saygılı
davranılmasını sağlayacağımızı, lisanssız sahaya çıkmayacağımızı, fikstüre uyacağımızı,
Teknik kurul kararlarına uyacağımızı, özürsüz olarak herhangi bir nedenle sahaya
çıkmamız halinde müsabaka masraflarını karşılayacağımızı, ev sahibi olduğumuzda
sahayı mevzuata uygun olarak hazırlayacağımızı, istatistik tutup istenen zamanda
federasyona ulaştıracağımızı ve diğer yönetmelik hususlarına riayet edeceğimizi,
Liglerde kullanılmak üzere .................. adet omuzluğumuz,
Liglerde kullanılmak üzere ................... adet kaskımız,
Koyu renk forma olarak ...................... renkli ..................... adet formamız,
Açık renk forma olarak ...................... renkli ..................... adet formamız,
Olduğunu Garanti ve taahhüt ederiz.
İlgili yaş kategorisindeki Türkiye Ragbi Federasyonu 2022 yılı Reglaman kurallarını
okuduğumuzu ve tüm maddeleri eksiksiz kabul ettiğimizi beyan ederiz.
İş bu taahhütnamedeki sorumluluklarımızı ve garantilerimizi yerine getirmediğimizde,
bundan dolayı Federasyonun yetkili kurullarının hakkımızda alacağı kararları kabul
ettiğimizi beyan ederiz.

Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı
(İmza-tarih)

Kulüp Yetkilisi
(İmza-tarih)
(Mühür)

EK-3
KATILIMCININ
ADI :
SOYADI :
DOĞUMTARİHİ :

MUVAFAKATNAME
Oğlum-kızım……….……………………………………..……………………… ‘nın katılacağı
……………………….yılı
………………………………………………………….…
ligi
öncesinde ve sonrasında, aktiviteler esnasında başına gelecek herhangi bir sakatlık ve
problem durumlarında, organizatörleri, organizasyonda görevli kişileri sponsorları ve
organizasyon temsilcilerini sorumlu tutmayacağımı, her türlü sorumluluğun şahsıma ait
olduğunu; bu organizasyona katılması için kızımın-oğlumun tıbbi bakımdan hiçbir engel
olmadığını, bu organizasyon için fiziksel olarak yeterli olduğunu ve ayrıca şahsına ait
…………………………………………. Liginde çekilmiş her türlü fotoğraf, video, film ve
reklam kaydı dahil tüm belgelerin federasyon tarafından yasal amaçlı kullanımlarına izin
verdiğimi,
İlgili yaş kategorisinde 2022 Yılına ait Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı
tarafından onaylanmış Reglamanı okuduğumuzu ve kuralları bildiğimizi, eksiksiz
kabul ettiğimizi
beyan ederim.
Okudum kabul ediyorum.
Veli Adı Soyadı
İmza

EK-4
Kütük No:
Konu:
Kulüp İletişim:
Kulüp Mail:

Tarih:

LİG BAŞVURUSU

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 2022 Sezonunda yapılacak olan
………………………………………………………………………..…… Ligi müsabakasına
……………………………………………….. Kulübü olarak katılacağımızı bildiririz.
Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

Kulüp Başkanı
İmza-Mühür

