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YFIRLÝSING UM

FÉLAGASKI PTI
Í samræmi við reglur FIFA um stöðu og félagaskipti leikmanna og reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna
staðfestist, að
______________________________________________________________

________________________

Nafn

Kennitala

hefur fullnægt skuldbindingum sínum gagnvart félagi sínu og er því frjálst að ganga í annað félag, sem hér greinir:

FÉLAG SEM GENGIÐ ER ÚR
________________________________________

_______________________________________

Heiti félags

Staðfesting félags - Undirskrift

Er leikmaðurinn samningsbundinn félaginu sem hann gengur úr? (Merkið við)
Já
Nei
Ef nei, hefur leikmaðurinn verið samningsbundinn á undanförnum 3 árum? Ef svo hefur verið, hvenær síðast og
hvar? (Ritið ár og heiti þess félags sem leikmaðurinn var þá samningsbundinn)
Ár _________

Heiti félags _______________________________________

FÉLAG SEM GENGIÐ ER Í
________________________________________

_______________________________________

H eiti félags

Staðfesting félags - Undirskrift

Faxnúmer/netfang sem óskað er eftir að keppnisleyfið verði sent á ____________________

___________________________________________________________________
Staður og dagsetning

___________________________________________________________________
Undirskrift leikmanns

Félagaskipti innanlands
Við félagaskipti innanlands (milli innlendra félaga) er nauðsynlegt að fylla út allar línur og að skráningargjald sé greitt til þess að
keppnisleyfi sé gefið út.
Félagaskipti úr íslensku félagi í erlent félag
Við félagaskipti úr íslensku félagi í erlent félag er nauðsynlegt að fram komi a. m. k. nafn leikmanns, kennitala hans, heiti
íslenska félagsins, undirritun ábyrgðarmanns þess og dagsetning (ekki er krafist undirritunar leikmanns né erlenda félagsins).
Ekkert skráningargjald.
Félagaskipti úr erlendu félagi í íslenskt félag
Við félagaskipti úr erlendu félagi í íslenskt félag er nauðsynlegt að fram komi nafn leikmannsins, kennitala hans, heiti erlenda
félagsins og/ eða land, heiti íslenska félagsins og undirritun ábyrgðarmanns þess, faxnúmer íslenska félagsins, dagsetning og
undirritun leikmanns. Nauðsynlegt er að skráningargjald sé greitt og alþjóðlegt flutningsskírteini hafi borist frá knattspyrnusambandi erlenda félagsins til þess að keppnisleyfi sé gefið út.
Ef yfirlýsingin um félagaskiptin er send á faxi skal kvittun um greiðslu í banka á skráningargjaldinu fylgja með.
( Kennitala og reikningsnúmer KSÍ eru efst á blaðinu. - Skráningargjald er kr. 1500 en fyrir iðkendur í 3.
aldursflokki eða yngri aldursflokki er skráningargjaldið kr. 750.)
Fyllist út af KSÍ

Móttekin fullfrágengin yfirlýsing

Keppnisleyfi frá og með

Greitt

__________________________

___________________

________________

(1/3/1999)

