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मिती: २०७२।११।१ 
श्रीिान ........................................ ्यु   

..................................................... गोरखा।  

बबषय :-  भेट्रान्जस फुटबल प्रततयोगगता बारे। 

 

उपरोक्त सम्बन्जधिा द ओसन क्लबको आयोजनािा “द ओसन क्लब अक्षयकोष” सहयोगार्थ “ ६-ए साईड भेट्रान्जस फुटबल 
च्याम्म्पयनमसप २०७२" मितत २०७२ फाल्गुन २४, २५ र २६ गत ेसंचालन गने भएकोले गोरखा म्जल्लाका सम्पूर्थ संघ संस्र्ा, कायाथलय, 
व्यापाररक प्रततष्ठान सारै् शैक्षक्षक संस्र्ालाई सहभागीताकालागी आव्हान गररन्जछ। खेलाडी दताथ फारि तर्ा प्रततयोगगता सम्बम्न्जध 
तनयिावलीको प्रततमलपप यसै पत्र सार् पठाईएको छ। 

 

तनयिावली  

१-प्रततयोगगता एन्जफा र फफफाको तनयि ्द्वारा पाररत लज अफ दद गेिको अगधनिा रही खेलाईनेछ। 

२ -दटि दताथ गने अम्न्जति मितत २०७२ फाल्गुर् २२ गत े४ बजे सम्ि राखखएको छ। 

३- सहभागी दटिले आफ्ना बदििा १० जना खेलाडी दताथ गनथ पाउने छ। 

४- अभद्र ब्यबहार तर्ा झैँ-झगडा गने दटि तर्ा खेलाडी सिेतलाई रु.१५०००/- सम्ि जररवाना वा कडा कारबाही गनथ सफकन ेछ।सो 
तनर्थय उपर कुनै पतन उजुर वा अपपल लाग्न ेछैन। 

५- खेल बदहस्कार गने दटिलाई रु.५०००/- सम्ि जररवाना र अनुशाशनको कारबाही गररन ेछ।सो तनर्थय उपर कुनै पतन उजुर वा अपपल 
लाग्न ेछैन। 

६- सहभागी दटिले आफ्नो दटि दताथ गदाथ खेलाडीहरुको फोटो सदहत नागररकताको प्रततमलपप अतनबायथ रुपिा पेश गनुथ पने छ। 

७ -टाईमशट २०७२ फाल्गुन २३ गत े४ बजे क्लबको कायाथलयिा सम्पूर्थ दटिका प्रतततनगधका रोहबरिा प्रकामशत गररनेछ। 

८- दताथ शुल्क प्रत्येक दटिलाई रु.३५००/- राखखएको छ। 

९  -प्रततयोगगता नक आउट आधारिा खेलाईने छ। 

१०- प्रततयोगगता सम्बम्न्जध कुनै पतन दाबी बबरोध गनुथ परेिा खेल सिाप्त भएको १ घण्टा मभत्र बबरोध पत्र सदहत रु.२०००/-प्रततयोगगता 
समिततलाई बुझाउनु पने छ।आयोजक समिततको तनर्थय उपर कुनै पतन उजुर वा अपपल लाग्न ेछैन। 

११ - खेल तामलका सिय भन्जदा १ घण्टा अगावै  दटिले अतनबायथ रुपिा उपम्स्र्तत जनाउनु पने छ। 

१२- तनयिावलीिा उल्लेख नभएको बबषयिा सम्पूर्थ तनर्थय र अगधकार द ओसन क्लबिा तनदहत हुनेछ। 

१३-  प्रततयोगगताको लागी सहभागी खेलाडीहरु ३० बषथ उिेर नाघेको सारै् सम्बम्न्जधत संघ संस्र्ािा आबद्द भएको गैह्रव्यवसायीक  
खेलाडी हुनु पनेछ। 

१४- प्रततयोगगतािा प्रर्ि ,दोस्रो र तसे्रो हुने दटिलाई मशल्ड िेडल प्रिार्-पत्र र पवशेष पुरस्कारको व्यवस्र्ा गररनेछ। 

 

 
सबबन के.सी 
सगचब 
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“६-ए साईड भेट्रान्स फुटबल च्याम्पियनससि २०७२" 

फागरु् २४, २५ र २६ 

खेलाडी दताथ फारि: 

सहभागी दटिको नाि: ............................................................................................................. 

ठेगाना:.............................................................................. सम्पकथ  न:ं.................................... 

 

क्र.स खेलाडीको नाि जन्जि मिती 
१   

२   

३   

४   

५   

६   

७   

८   

९   

 

िागर् उल्लेख गररएका सम्परू्थ पववरर् दठक साचो छ भतन दस्तखत गरेका छौ। 

दटि क्याप्टेनको नाि:............................................... सम्पकथ  न.................................. दस्तखत:................. 

दटि म्यानेजरको नाि:.............................................. सम्पकथ  न ं.................................. दस्तखत:.................... 

सम्परू्थ खेलाडीको नागररकता प्रिार् पत्रको प्रततमलपी अतनवायथ सिावेश गनुथपनेछ।  
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खेलाडीको फोटो पववरर् (खलेाडी स्वयिको दस्तखत वा ससं्र्ाको छाप लगाई प्रिाखर्त अतनवायथ) 

 


