Vineyard Football Association
www.vineyardfa.com
Registration Form 2015
#______
A Liga VFA de Verao de 2015 esta programada para começar no dia 30 de Junho com a duracao de oito semanas.
Os jogos estao programados para terças, quartas e em quinta-feiras das 17:30 ate as 18:45 em Vineyard Haven.
Para participar na Liga VFA de Verao das 19/6/14, cópia de Massa Futebolista Passcard e uma taxa $100 terao devem
ser entregues antes do dia 19 de Julho na Sports Haven em Vineyard Haven.
Regras da Liga VFA Todos os jogadores registatods teram de abdicar pelas seguintes regras e VFA By-Laws
1 Registo
a. As regras de jogo establelicidas pela FIFA aplicar-se em todos os jogos da Liga VFA (exceto como metodo seguinte).
b. Todos os jogadores terao de se registar com o VFA terminando este formulário, cópia de Massa Futebolista Passcard e
pagando a taxa.
c. Todas as equipas da Liga VFA serão selecionadas pela escolha de jogadores que sera feita pelo representante do
patrocinador da equipe.
d. So os jogadores registados na Liga VFA serão considerados para a escolha inicial de equipes.
e. A escolha inicial de equipes da Liga VFA será feita no dia 19 de Junho por método de lottera para establecer as
equipes competitivas.
f.
Asegundaescolhadejogadoresparaformarequipasserafeitanodia10deJulhoparaquesepossafazertransferenciasdejogadore
setambemparaquesepossa
incluir jogadores que se registaram atrasadamente.
g. Nenhum jogador será adicionado a ou transferido entre equipas da Liga VFA após a segunda escolha.
2 Jogos
a. As equipes devem consistir ao menos de seis (6) jogadores em campo e um (1) goleiro redes = sete (7)
b. Os jogadores devem vestir a blusa e calcoes que sao patrocinados pela equipe, as caneleira, meias e chuteiras
adequadas para futebol.
c. Os quarda redes vestir-se-ao com uma blusa de cor different tanto da propria equipa que a equipa oposta.
d. As equipes terão um período de atraso de dez (10) minutos após o começo programado de cada jogo.
e. As equipes que falham de fornecer sete (7) jogadores do campo depois do período de atraso perderam esse jogo a
2-0.
f. Cadaequipeteráum(1)designadorepresentanteeum(1)substitente

g. As substituições de jogadors es são permitidas somente antes throw-ins feitas pela propria equipa, goal kicks pontapés
de redes ou antes dos kick-offs
h. Os jogadores que acumulam quatro (4) cartões amarelos serão suspendidos por um (1) jogo
i. Os jogadores que acumulam tres (3) cartões vermelhos serão suspendidos pela restante duracao da Liga VFA de
Verao.
j. Os jogos descontinuado será filmada novamente se ao menos trinta (30) minutos permanecem ser jogados
k. Os jogos descontinuado será adicionado à próxima partida se ao menos quinze (15) minutos permanecem ser jogados
h. Os jogos descontinuado ficará se menos que quinze (15) minutos permanecem ser jogados
Registo de Jogador da Liga VFA: Respostas honestas ajudaram a selecao de equipas
Nome: ___________________________________________ Telefone de lar:
________________________________________________
Endereço _________________________________________________________________________ A data de
Nascimento: ______________________
Numero de Telemovel/ Pager: ____________________ E-Mail:
______________________________________________________
Sexo: Feminino _____ Masculino _____ Posição de campo ____________________________________________
Nivel jogado superior: Rec.____ Liceu ___ Universidade___ Club ____ Pro _______
O meu nivel de abilidade: Pricipiante ___ Intermedio ___ Avancado ___ Excellent ___ Que equipe jogou para no ano
passado? _______________________________
Liberação e disclaimer:
O futebol é um desporto de contato que envolve o risco de ferimento serio, de incapacitade ou de morte. Tos riscos não
podem ser previstos. Na consideração de ser reservado a participar, eu concordo à liberação, renuncio e concordo de
não fazer um processo de lei contra
alguem por causa de danos de ferimento, morte ou de estragos de propriedade alegadamente causados inteiramente ou
na parte por
ações ou omissões feitas pela VFA ou seus executivos ou filiais.
Pela assinatura abaixo, eu compreendo e abdicarei pelas regras da Liga VFA e responsabliso-me por todos os riscos
associados. Assinatura do
Jogador:________________________________________________________________________________________
Data: ____________________________
Date Received:_______________ Mass Soccer ID # ___________________________ Accepted by:
_________________ Paid Cash Amount: $_____
Paid Check No.______ Check Amount: $_____

