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Приложение 1,  форма стр.2 
 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ РЪГБИ 
 

ФОРМУЛЯР 

 ЗА ПРОМЯНА НА СЪСТЕЗАТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ИГРАЧИТЕ 

 

 

1. Играчът: .............…………………………………………………………… 

(име, презиме и фамилия) 

 

2. Данни на играча: 

Адрес по местоживеене: …………………………………………………… 

Пощенски код: ………………… 

Град: ………………………… 

 

3.  Име на клубът за който играчът иска да бъде регистриран: 

…………………………................................................................................

............................................................................................................................... 

 

4.  Име на клубът в който играчът е бил последно регистриран: 

…………………………................................................................................

................................................................................................................................ 

 
5. Има ли играчът договор за финансови или други взаимни 

отношения с клубът в който е бил последно регистриран:  
(Ако играчът има такъв договор, то да се впишат видът на договора, 

начална и крайна дата на договора,  да се приложи копие на договора) 
 

(ДА)    (НЕ)   

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Дата…………………   Подпис на играча:…………………. 

 
 

! При желание за промяна на състезателна регистрация, играчът трябва да представи в 
оригинал документите (формуляр и заявление) пред БФР и клубовете заинтересовани от 
промяната на състезателната регистрация на играчите. Клубовете имат право на възражения 
относно промяната на състезателната регистрация на играчите, само ако предоставят договори 
и финансови документи по тези договори, които по същество да определят задължения, 
финансови параметри и срокове за играчите към съответният клуб ! 
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Приложение 1,  форма стр.1 
 

До БФ Ръгби 

До РК …………………………. 

До РК …………………………. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От ……………………………………..............……………………………… 
(име, презиме и фамилия) 

 

През спортно състезателната 20…../20…… година, желая да бъда 

картотекиран в: 

РК …...............…….................................................................................... 

 

 

Прилагам формуляр за промяна на състезателна регистрация на 
играчите. 

 

 

 

Дата: …………………   Подпис на играча:………………… 

 

 
! При желание за промяна на състезателна регистрация, играчът трябва да представи в оригинал 

документите (формуляр и заявление) пред БФР и клубовете заинтересовани от промяната на 

състезателната регистрация на играчите. Клубовете имат право на възражения относно промяната на 

състезателната регистрация на играчите, само ако предоставят договори и финансови документи по тези 

договори, които по същество да определят задължения, финансови параметри и срокове за играчите към 

съответният клуб !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


