Згідно з регламенту ФФРР проведення чемпіонтау і кубку в 2016 році.
Керівники футбольних команд, які будуть брати участь в сезоні з футболу зобов’язані
представити в Комітет з проведення змагань ФФРР такі документи:
1) заявочний аркуш (встановленого зразка, набраний на ПК і роздрукований) з підписом
представника команди
2) заявочний лист у друкованому вигляді (встановленого зразка), завірений підписом
керівника (сільського, селищного чи міського голови), представника команди та
лікаря (підпис та печатка лікаря обов’язкові); обов’язково вписати арбітра(арбітрів) від
команди, офіційну електронну адресу команди

3) Заява (встановленого зразка) про підтвердження членства в ФФРР і участь футбольної
команди в чемпіонаті, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка району з футболу
сезону 2016 року
4) оплата готівкою членського внеску (300 грн) при подачі заявки, або копію платіжного
доручення про сплату членського внеску (300 грн) - членський внесок необхідно
перерахувати на розрахунковий рахунок ФФР. В призначенні платежу вказати
«Членський внесок за участь футбольної команди (НАЗВА КОМАНДИ) в чемпіонаті і
розіграшу Кубка та Суперкубка району з футболу сезону 2016 року».
При заявці на кожного гравця мають бути ориґінали! і копії! потрібних документів.
(відповідальний представник ФФРР на копіях ставить відмідку, що копія вірна і докладає
до заявкових документів команди, які зберігаються в ФФРР)
Згідно оригіналу паспорта і оригіналів інших документів перевіряються правдивість
даних гравця в заявочному листі і аркуші. На доказ того, що він не «легіонер» в
такому порядку по мірі відсутності; (копії завіряються представником ФФРР і
зберігаються у документаціїї ФФРР):
- народження в Рогатинському р-ні
- прописка в Рогатинському р-ні (після 16 квітня 2016 р. не рахується).
- хтось з батьків народжений чи прописаний в Рогатиському районі (повинні бути
оригінал паспорта одного з батьків і оригінал свідоцтва про народження
футболіста)
- при відсутності вищезазначених даних гравець вважатиметься «легіонером»
Для юнаків, яким є 16 років необхідно представити оригінал паспорта;
Для юнаків, яким ще немає 16-ти років необхідно представити:
- оригінали і копії свідоцтва про народження, ідентифікаційний код;
- довідку від батьків, що не забороняють брати участь в змаганнях, що проводяться
під агідою ФФРР
- довідку від лікаря, що юнак за станом здоров’я може виступати у змаганнях з
футболу за старшу вікову групу.
Якщо гравець зареєстрований в ЄБ, то він буде заявлений за команду, але паспорт футболіста
без !оригіналів! потрібних підтверджуючих документів не буде видаватися

