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حق بازی برای فراریان :این را بایستی در نظر بگیرید! – چک لیست –
مدارک درخواستی
 (مجوز) حق بازی بایستی از طرف اتحادیه مربوط از شعبه صدورمجوز اتحادیه منطقه ای درخواست گردد .این اتحادیه درایالت نورد راین وستفالن عبارت است از اتحادیه فوتبال غرب آلمان) (WDFVدر شهر دوئیسبورگ.
 در پهلوی درخواست (مجوز) حق بازی باید مدرکی رسمی ارائه بشود که برروی آن وضعیت پناهندگی و همچنین نام بازیکن واضح بشود .مدرکی از یکی از مقامات رسمی که قبالٌ برسمیت شناخته شده است ,نیز می تواند پذیرفته شود و این در
صورتی هم معتبر است که مدت اعتبار سند نامبرده منقضی هم شده باشد ,زیرا انقضای مدت بدین معنی نیست که سند نتواند
تمدید گردد.
 اینکه سن بازی کن در بخش سن کودکان و نوجوانان قراردارد بایستی بوسیله مدرک اثباتی تاریخ تولد وی گواهی بشود .اینگواهی می تواند از طرف کمیته نوجوانان بخش یا اداره ثبت احوال نفوس مستقیما ٌ روی درخواست حق بازی صورت گیرد
(تأییدیۀ اطالع محل سکونت با مهر و امضاء) .بعنوان گزینه دیگرمی توان اصل شناسنامه را ارائه کرد.
 بچه ها تا تکمیل سن  9سالگی بایستی تقاضانامه صدور (مجوز) حق بازی و ثبوت تاریخ تولد خودرا تقدیم کنند. بچه هاییکه سن  10سالگی را تکمیل نموده اند بیک مدرک محتوی مشخصات نیاز دارند (از قبیل مجوزاقامت یا مجوزمؤقت یعنی دولدونگ) و برابر مقررات فیفا عالوه برآن بیک « گواهی آزادسازی بین المللی » نیز احتیاج دارد تا بتواند
تضمین شود که در سراسر جهان تنها یک (مجوز) حق بازی موجود است .گواهی آزادسازی بین المللی همراه با تقاضانامه
حق بازی از طریق اتحادیه فوتبال غرب آلمان از اتحادیه فوتبال فدرال آلمان درخواست می شود و از طرف اتحادیه میهن
اصلی بازی کن تنظیم می گردد.
 صدور حق بازی مطابق استاندارد تعامالت معمول بین المللی انجام می گردد .بازی کن ها از روز استعالم اتحادیه فوتبالفدرال آلمان حداکثر مهلت انتظار  30روزه ای برای حق بازی خود شان حاصل می کنند.
 در خصوص فراریان نابالغ بدون همراه احتیاج به قیمی است که بعنوان نماینده برسمیت شناخته شده باشد .این شخص میتواندتمام مدارک الزمی را امضاء کند که معموال ٌ والدین بازی کن محق امضای آن می باشند .چون قیم ها اکثرا ٌ امور سرپرستی
فراریان عدیده ای را بعهده دارند ,میتوانند سرپرستی مسایل روزمره را مثالٌ به سرپرست مؤظف مسکن فراری ها محول
نماید .این مسایل مشمول امضاء هایی هم می شوند که شمولیت در اتحادیه یا مجوز بازی کن به آن نیاز دارند .این امضاها از
جانب فیفا هم برسمیت شناخته می شوند.



چک لیست (بررسی کنید که همه ی فرمالیته ها انجام یافته اند یا نه):
درخواست حق بازی بوسیله اتحادیه
مدرک رسمی محتوی نام فراری
گواهی عمر(تنها برای بازی کن های بخش سن کهتریعنی کودکان و نوجوانان)
ثبوت موجودیت قیم (محض برای فراریان نابالغ بدون همراه)

