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10-01-2016 ல் நைடெபற்ற ெபா க் ட்டத் ல் ய நிரவ்ாகசைப ெதரி ம் ய சட்ட ட்டங்க ம் நிைறேவற்றப்பட்டன. பரம் ேழ:-  
தைலவர ் அ.இராஜேகாபால் 
ெசயலாளர ் . ேபரன்                           உத :            த.ெசல்வ மாரன் 
ெபா ளாளர ் ெஜ.ெஜயந்தன்                    உத :           இ.ராம் மார ்
கரப்பந்தாட்டத்தைலவர ் ரா. கேனஸ்வரன்             உத :           அ.ெசல்வராசா 

ப்பந்தாட்டத்தைலவர ் ேசா.நவநீசன்                       உத :           இ.சக் தாசன்    
உைதபந்த்தாட்டத்தைலவர ் .ெஜயதரன்                        உத :           ெச.அேசாக் மார ்    
அரசாங்க (ெதாடர் ) ர நி  ம.ஞான லன் 
கணக்காய்வாளர ் .சந் ர மார ்
  த ழர் ைளயாட் க்ககழகத்தால் 2016 ஆம் ஆண்  நைடெபற க் ம் நிகழ் க ம், நிைறேவற்றப்பட்ட மற் ம் ம ரைமக்கப்பட்ட ட்டங்க ம். 
 
1) ெடன்மாரக்் த ய கரப்பந்தாட்ட ற் ப்ேபாட்  20-02-2016 
 
2) 11-06-2016 ைளயாட் ப்ேபாட்  
 
3) ப்பந்தாட்ட ற் ப்ேபாட்  ( க   அ க்கப்ப ம்) 
 
4) 26-12-2016 ஆண் ன் இ  நிகழ்   5) 2017 ஆம் ஆண் ற்கான ெபா க் ட்டம் 07-01-2017 நைடெப ம். 
 
6) 2017 ஆண் ற்கான,  கரப்பந்தாட்ட  ற் ப்ேபாட்  18- 02-2017 
 
7) நி ேபா வாழ் அைனத்  த ழரக் க் ம் ெபா க் ட்ட அைழப்  அ ப்பப்ப ம், ஆனால் கழகத் ன் அங்கத்தவரக் க்ேக (Medlemmer og passiv medlemmer) ட்டத் ன் ெபா  க த் ரிைம ம் வாக் ரிைம ம் வழங்கப்ப ம். 
 
8) ந் ன ரரக்ளின் வ ைக காலவைர அற்ற . இ ப் ம் ைளயாட் த் தைலவரக்ளின் க்  ஏற்ப மாற்றம் ஏற்ப ம். 
 
9)  ைளயாட்  உபகரணங்களின் ெமாத்தச ்ெசல ம்கள் ஒ க்கப்பட்ட நி ைய ட அ கமாக இ க் ம் படச்த் ல் நி வாகத் டம் ேமல க நி  உத ைய ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.  
2016 ஆம் ஆண் ற்கான  அங்கத்தவரச்ந்தாப்பணம், 18 வய ம் அற்  ேமற்பட்ேடா க் ம் 350dkr. 18 வய க்  உட்பட்ேடா க் 150dkr. மற் ம்  ைளயாட் களில் ப ற்  ெபறாதவர ்ஒ வர ் அங்கத்தவராக இ க்க ம் னால் 100dkr கட்  அங்கத்தவராக இ க்கலாம். 
 வங்  பரம்:  Danske Bank                              Reg.: 3914 Konto.: 9040071749  சந்தாப்பணம் 01.03.2016 க்  ன்  ெச த்தப்பட ேவண் ம்.  

நி ேபா த ழர் ைளயாட் கழக்கம் 
 Nyborg Tamilsk Sports Klub 

G. Kuberan 
Hustomten 10 
5800 Nyborg 
kuberan@live.dk 
Tlf.: 50141454   Nyborg 10.01.16 



   ஏற்கனேவ நிைறேவற்றப்பட்ட சட்டங்கள்.  

  எம  கழகத் ன் இைணயதளத் ல் (www.ntsk.dk) ஏைனய சட்டங்கைள அ யலாம். 
 
 இங்ஙனம்,  நி ேபா த ழர் ைளயாட் க் கழக்கம் 
 


