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NEVEZÉSI LAP
A MATESZ ÁLTAL KIÍRT 2014/15. ÉVI NEMZETI
CSAPATBAJNOKSÁGOKRA
Alulírottak benevezünk a 2014/2015. évi Nemzeti csapatbajnokságra.
Sportegyesület neve
Sportegyesület címe
Telefonszáma / Fax száma
E-mail címe
Tekepálya címe
Tekepálya telefonszáma /Fax száma

Mely bajnoki osztályra nevezi csapatát? - A megfelelőt kérjük beikszelni!
(Nevezés csak osztályra történik, csoportbeosztást a Versenybizottság készít!!)
Szuperliga női és ifjúsági
Szuperliga férfi és ifjúsági
NB I férfi és ifjúsági
NB II férfi és ifjúsági

A 2014/15 évi bajnokságban Magyar Kupában indulni kívánok (kérem aláhúzni): igen / nem
(Megfelelő létszám esetén augusztusi selejtezővel és júniusi döntővel, a 2008. évi kiírás alapján. Kérdéssel a
Versenybizottságot lehet keresni!)

Szakosztályvezető neve, címe

E-mail elérhetősége

Telefon/Fax/Mobil

Edző neve, címe

E-mail elérhetősége

Telefon/Fax/Mobil

Ügyintéző neve, címe

E-mail elérhetősége

Telefon/Fax/Mobil

Pályaválasztóként játszandó
mérkőzéseinek címe

Pályasávok száma
Bajnokság idején a
mérkőzések kezdési
időpontja /nap, óra/
Mely csapatok játszanak
még ezen a pályán
/szuperliga férfi és női, NBI,
NBII/

Sorsolással kapcsolatos kérései:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Kéréseknél elsősorban azt vesszük figyelembe, ahol több csapat is bérli a pályát!)

Megjegyzés: Nevezést kizárólag ezen a NEVEZÉSI LAP-on lehet és kell – csapatonként
külön-külön megküldeni, melynek

beérkezési határideje:

2014. július 14.-én 10.00 óráig
a Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetség címére :

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
A nevezéshez csatolni kell – újonnan felkerülő egyesületeknél a klub/egyesület bírósági végzésének 30
napnál nem régebbi kivonatát, másolatát és a pályahitelesítést igazoló lapot - a nevezési díj befizetésiátutalási bizonylata fénymásolatát és az APEH 0-ás igazolást.
Ezúton is kérjük a nevezési határidő pontos betartását, hogy a Versenybizottság a sorsolást időben
elvégezhesse!
A nevezést érvénytelennek kell tekinteni akkor is, ha a nevezési lapról hiányzik az egyesület, a szakosztály,
klub cégszerű aláírása, bélyegzője.
Nevezést csak a Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetség tagjaitól fogadunk el.
Továbbá azon egyesületektől, szakosztályoktól, kluboktól, amelyeknek nincs tartozásuk a MATESZ
felé.

Budapest, 2014. június 25.

Alulírottak a 2014/2015. évi Nemzeti csapatbajnokság VERSENYKIÍRÁSÁT tudomásul vesszük, és azt
magunkra nézve kötelezően elismerjük.

________________ 2014.__________ hó ____ nap

Cégszerű aláírás

PH.
______________________________
Képviselő

