Temporada 2017/18
CIRCULAR NÚM.6
REQUISITS D’INSCRIPCIÓ DE FUTBOLISTES BENJAMINS I INFERIORS
EN EL CAS QUE ELS SEUS DOMICILIS ES TROBIN A MÉS DE 50 KM DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CLUB

En compliment del que disposa l’article 140 del Reglament General, acompanyem formulari
d’emplenament obligatori en el cas d’inscripció de jugadors de classe benjamí i inferiors el
domicili dels quals es trobi a més de 50 km de la seu del club a l’efecte dels entrenaments i
disputa de partits. La seva subscripció per part de la representació legal del menor,
comporta conèixer i acceptar, sota la seva responsabilitat, les conseqüències vinculants que
se’n desprenen de cara a eventuals reclamacions davant els òrgans federatius.
L’indicat formulari s’haurà de remetre a la Federació Catalana de Futbol, degudament
complimentat, juntament amb la llicència del jugador en el moment de la inscripció d’aquest.
En cas contrari, qualsevol eventual reclamació o conflicte que es pugui suscitar davant els
esmentats òrgans federatius, podrà donar lloc a l’anul·lació de la llicència.
La qual cosa es comunica per al coneixement de tots els afiliats i als efectes adients.

Oriol Camacho i Martí
SECRETARI GENERAL
Barcelona, 12 de juliol de 2017.
ADJUNT

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

FORMULARI INSCRIPCIÓ FUTBOLISTES BENJAMÍNS I INFERIORS
(Article 140 del Reglament General)
Per una banda, el senyor/la senyora
núm.

, amb DNI

, en qualitat de president/presidenta/representant legal del club
.

Per l’altra banda, el senyor/la senyora,
núm.

, amb DNI

, com a pare/mare/tutor legal del jugador

,

DECLAREN:
I.- Conèixer que el jugador abans esmentat s’inscriurà, la present temporada 2017/18, en
l’equip benjamí o inferior del club anteriorment indicat, les instal·lacions esportives habituals
del qual, a l’efecte dels entrenaments i disputa de partits, es troben a més de 50 quilòmetres
del seu domicili habitual de residència o estudis.
II.- Conèixer i acceptar, sota la seva responsabilitat, les conseqüències vinculants que la
subscripció del present document comporta de cara a futures reclamacions demanant la
baixa (o cancel·lació de llicència) del federat davant els òrgans federatius.
I, amb ple i exprés coneixement d’aquestes circumstàncies,
PACTEN:
Que el club abans citat tramitarà la llicència davant la Federació Catalana de Futbol a favor
del jugador esmentat, amb ple coneixement de la normativa vigent i expressa conformitat del
seu representant legal, qui manifesta ser coneixedor i acceptar en aquest acte que l’equip on
serà inscrit el futbolista té les instal·lacions esportives habituals d’entrenament i disputa de
partits a més de 50 quilòmetres del domicili habitual de residència o estudis del menor, de
conformitat amb allò establert a l’article 140 del Reglament General de la Federació Catalana
de Futbol i a la Circular núm. 6, de 12 de juliol de 2017.
I, en prova de conformitat, signen el present escrit, a la població de
a

de

El representant legal del club

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

de

.

El representant legal del jugador

,

