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ममती: २०७३।१०।२८ 
श्रीमान ................................................. ्यु   

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

बबषय :- भेट्रान्जस कप फुटबल प्रततयोगगता बारे। 

 

उपरोक्त सम्बन्जधमा द ओसन क्लबको आयोिनामा “ ६-ए साईड भेट्रान्जस कप २०७३" ममतत २०७३ फाल्गुन १२,१३ र १४ गत ेसंचालन 
गने भएकोले देशभररका सम्परू्ण फुटबल पे्रमी अग्रि खेलाडडहरुलाई सहभागीताका लागी आव्हान गररन्जछ। खेलाडी दताण फारम तथा 
प्रततयोगगता सम्बजन्जध तनयमावलीको प्रततमलपप यसै पत्र साथ पठाईएको छ। 

 

तनयमावली  

१-प्रततयोगगता एन्जफा र फफफाको तनयम ्द्वारा पाररत लि अफ दद गेमको अगधनमा रही खेलाईनेछ। 

२ -दटम दताण गने अजन्जतम ममतत २०७३ फाल्गुर् १० गत े४ बिे सम्म राखखएको छ। 

३- सहभागी दटमले आफ्ना बदिमा १० िना खेलाडी दताण गनण पाउने छ। 

४- अभद्र ब्यबहार तथा झैँ-झगडा गने दटम तथा खेलाडी समेतलाई रु.१५०००/- सम्म िररवाना वा कडा कारबाही गनण सफकन ेछ।सो 
तनर्णय उपर कुनै पतन उिुर वा अपपल लाग्न ेछैन। 

५- खेल बदहस्कार गने दटमलाई रु.५०००/- सम्म िररवाना र अनुशाशनको कारबाही गररन ेछ।सो तनर्णय उपर कुनै पतन उिुर वा अपपल 
लाग्न ेछैन। 

६- सहभागी दटमले आफ्नो दटम दताण गदाण खेलाडीहरुको फोटो सदहत नागररकताको प्रततमलपप अतनबायण रुपमा पेश गनुण पने छ। 

७ -टाईमशट २०७३ फाल्गुन ११ गत े४ बिे क्लबको कायाणलयमा सम्पूर्ण दटमका प्रतततनगधका रोहबरमा प्रकामशत गररनेछ। 

८- दताण शुल्क प्रत्येक दटमलाई रु.५०००/- राखखएको छ। 

९  -प्रततयोगगता नक आउट आधारमा खेलाईने छ। 

१०- प्रततयोगगता सम्बजन्जध कुनै पतन दाबी बबरोध गनुण परेमा खेल समाप्त भएको १ घण्टा मभत्र बबरोध पत्र सदहत रु.५०००/-प्रततयोगगता 
सममततलाई बुझाउनु पने छ।आयोिक सममततको तनर्णय उपर कुनै पतन उिुर वा अपपल लाग्न ेछैन। 

११ - खेल तामलका समय भन्जदा १ घण्टा अगावै  दटमले अतनबायण रुपमा उपजस्थतत िनाउनु पने छ। 

१२- तनयमावलीमा उल्लेख नभएको बबषयमा सम्पूर्ण तनर्णय र अगधकार द ओसन क्लबमा तनदहत हुनेछ। 

१३-  प्रततयोगगताको लागी सहभागी खेलाडीहरु ३५ बषण उमेर नाघेको गैह्रव्यवसायीक  खेलाडी हुनु पनेछ। 
 

 
सबबन के.सी 
सगचब 
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“६-ए साईड भेट्रान्स कप २०७३" 

फागरु् १२,१३ र १४ 

खेलाडी दताण फारम: 

सहभागी दटमको नाम: ............................................................................................................. 

ठेगाना:.............................................................................. सम्पकण  न:ं.................................... 

 

क्र.स खेलाडीको नाम िन्जम ममती 
१   

२   

३   

४   

५   

६   

७   

८   

९   

 

 

दटम क्याप्टेनको नाम:............................................... सम्पकण  न.................................. दस्तखत:................. 

 

दटम म्यानेिरको नाम:.............................................. सम्पकण  न ं.................................. दस्तखत:.................... 



जि.प्र.का गोरखा द.न १३४८        पान नं ६०५०२७८२०               स.क.प काठमाण्डौ आ.न ४४५४६ 

द ओसन क्लब 
गो.न.पा-८ दलभन्ज्याङ्ग,गोरखा 

२०७१ 

 
 

खेलाडीको फोटो पववरर् (खलेाडी स्वयमको दस्तखत वा ससं्थाको छाप लगाई प्रमाखर्त अतनवायण) 

 


