
Pavadinimas:

Aprašymas:

P A R A I Š K A

Namų arena:

Laikas sporto salėje:

Komanda įkurta:

Interneto svetainė:

Komandos sudėtis:
Vardas Pavardė

Komandos vadovas: 

Telefonas:

El. paštas:

Vyr. treneris:

Trenerio asistentas 1:

Trenerio asistentas 2:

Gimimo data Pozicija Ūgis Svoris
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Visus formos laukus privaloma pildyti naudojant lietuviškas raides;
Laukelius, kurių pildyti nepageidaujate, palikite tuščius;
Maksimalų leidžiamą registruoti žaidėjų skaičių galite rasti lygos nuostatuose www.ktml.lt svetainėje.
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Komandos pavadinimas:

Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose

1. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“. Žaidėjas, 
pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti tinklinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, 
kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis 
dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali 
dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps 
neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių 
žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės 
patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
2. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų 
sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką 
teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.

 Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.valdybai pretenzijų neturėsiu.
(žaidėjas ranka privalo įrašyti savo adresą ir pasirašyti).
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