MLSZ FEJÉR MEGYEI IGAZGATÓSÁG
Cím: 8000 Székesfehérvár, Csikvári út 10.
Tel.: 06 (22) 312-282, Fax: 06 (22) 506-126
E-mail: fejer@mlsz.hu Web: www.fmlsz.hu
Adószám: 19020848-2-43 Bank: 11707024-20480772
Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út 2/d.

30/2015. (09.16.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő

Versenybizottság határozata
37/2015/2016.
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 3. fordulójában, a 2015. szeptember 12.
16:00 órára kiírt Ikarus-Maroshegy – Felcsút mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1048000)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság az Ikarus-Maroshegy
csapata javára rendeli el jóváírni. Ezen kívül a Felcsút elveszítette a tavaszi fordulóra a
pályaválasztói jogát, és köteles az ellenfeléhez utazni.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Felcsút csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 57. §. (2) bekezdés alapján.
Első ki nem állás miatt a Felcsút öregfiúk csapatától három (3) büntetőpont kerül
levonásra, a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdés a) pontja alapján.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4), és az 55. §. (7)
bekezdés alapján hozta meg.
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdésében foglaltakra! A második ki
nem állásnál négy büntet pont kerül levonásra. Harmadik ki nem állásnál a csapatot ki kell
zárni a bajnokságból.
38/2015/2016.
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 3. fordulójában, a 2015. szeptember 13.
10:00 órára kiírt Gárdony-Agárdi Gyógyfürd – Beloiannisz mérk zés elmaradt. (Kódszám:
1048389)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdő csapata javára rendeli el jóváírni.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Beloiannisz csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 57. §. (2) bekezdés alapján.
Első ki nem állás miatt a Beloiannisz öregfiúk csapatától három (3) büntetőpont kerül
levonásra, a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdés a) pontja alapján.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4), 55. §. (8) bekezdés
a) pontja alapján hozta meg.
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdésében foglaltakra! A második ki
nem állásnál négy büntet pont kerül levonásra. Harmadik ki nem állásnál a csapatot ki kell
zárni a bajnokságból.

39/2015/2016.
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 3. fordulójában, a 2015. szeptember 12.
16:00 órára kiírt Alba Regia-Velence – Ráckeresztúr mérk zés elmaradt. (Kódszám:
1048384)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Ráckeresztúr csapata
javára rendeli el jóváírni.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Alba Regia-Velence csapata ellen.
(MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (2) bekezdés alapján.
Első ki nem állás miatt az Alba Regia-Velence öregfiúk csapatától három (3)
büntetőpont kerül levonásra, a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdés a) pontja alapján.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4), és az 55. §. (8)
bekezdés a) pontja alapján hozta meg.
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdésében foglaltakra! A második ki
nem állásnál négy büntet pont kerül levonásra. Harmadik ki nem állásnál a csapatot ki kell
zárni a bajnokságból.
40/2015/2016.
Az AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztályú U-19-es bajnokság 6. fordulójában, a 2015.
szeptember 12-én 10:00 órára kiírt Seregélyes – Szabadegyháza mérk zésre a Seregélyes
csapata 10 f vel jelent meg (Kódszám: 1050440).
Ezért a Seregélyes U-19 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (2) bekezdése alapján hozta meg.
Első létszámhiányos kiállás miatt a Seregélyes vezetését írásbeli megrovásban
részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) a)
pontja alapján hozta meg.
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdésében foglaltakra!
41/2015/2016.
A VISZLÓ TRANS Megyei I. osztályú bajnokság 6. fordulójában, a 2015. szeptember 12-én
15:00 órára kiírt Bicske – Polgárdi mérk zésre a Bicske csapata 8 f vel jelent meg (Kódszám:
1049008).
Mivel a Bicske U-19 csapata a bajnokság folyamán már második alkalommal állt ki
létszámhiányosan, ezért – az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdés b) pont alapján – a
Versenybizottság a Bicske U-19 csapatának évi összeredményéből egy (1) büntetőpontot
levon.
Felhívjuk a Bicskei TC vezetésének figyelmét, hogy a harmadik létszámhiányos kiállás esetén
– az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdés c) pontja szerint – a sportszervezet feln tt
csapatának évi összeredményéb l egy (1) büntet pont kerül levonásra.
42/2015/2016.
A VISZLÓ TRANS Megyei I. osztályú U-19-es bajnokság 6. fordulójában, a 2015.
szeptember 162. 15:00 órára kiírt Bicske – Polgárdi U-19 bajnoki labdarúgó mérk zés
félbeszakadt (Kódszám: 1049008).
A Versenybizottság a mérkőzést a pályán elért eredménnyel, 12:0 gólkülönbséggel a
Polgárdi U-19 csapata javára rendeli el jóváírni.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (2), és a 62. §. (3)
bekezdése alapján hozta meg.
A végeredmény megállapításának tekintetében a Versenyszabályzat 62.§. (6) bekezdés a)
pontját vette figyelembe.

43/2015/2016.
Az OSZ-CAR Megyei II. osztályú U-19-es bajnokság 6. fordulójában, a 2015. szeptember 12én 10:00 órára kiírt Etyek – Bakonycsernye mérk zésre az Etyek csapata 9 f vel jelent meg
(Kódszám: 1050326).
Ezért az Etyek U-19 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (2) bekezdése alapján hozta meg.
Első létszámhiányos kiállás miatt az Etyek vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) a) pontja alapján hozta
meg.
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdésében foglaltakra!
44/2015/2016.
Az AQVITAL-PUBLO Megyei III. osztályú bajnokság 6. fordulójában, a 2015. szeptember
12-én 16:00 órára kiírt Ráckeresztúr – Vértesboglár mérk zésre a Vértesboglár csapata 7
f vel jelent meg (Kódszám: 1045641).
Ezért a Vértesboglár felnőtt csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg.
Első létszámhiányos kiállás miatt a Vértesboglár SE vezetését írásbeli megrovásban
részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (6) a)
pontja alapján hozta meg.
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 54. §. (6) bekezdésében foglaltakra!
45/2015/2016.
A THERMOMASTER Megyei U-16 serdül bajnokság Déli csoportjának 2. fordulójában, a
2015. szeptember 13-án 10:00 órára kiírt Dég – Kisláng U-16 mérk zésre a Dég csapata 10
f vel jelent meg (Kódszám: 1049626).
Ezért a Dég U-16 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg.
Létszámhiányos kiállás miatt a Dég vezetését figyelmeztetjük. Felhívjuk a figyelmüket,
hogy a jöv ben törekedjenek teljes létszámú csapattal kiállni a bajnoki mérk zésekre.
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdésében foglaltakra!
46/2015/2016.
A Versenybizottság a THERMOMASTER U-16 bajnokság Déli csoportjából a SikeresAlap U-16 csapatát kizárja.
A Sikeres-Alap csapata bejelentette, hogy az U-16-os csapata a 2015/2016. évi bajnokságtól
visszalép.
A Versenybizottság a bejelentést tudomásul veszi és az MLSZ Versenyszabályzat 66. §. (3)
bekezdés a) pontja alapján kizárja.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 66. §. (2) bekezdése alapján
hozta meg.
A kizárt csapat eddig lejátszott eredményei (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban
résztvev valamennyi sportszervezetnél is törlésre kerülnek. A kizárt csapat a bajnoki
(verseny) osztály utolsó helyére kerül, az MLSZ Versenyszabályzat 66. §. (4) bekezdése
alapján. Figyelembe véve az MLSZ Versenyszabályzat 66. §. (5) bekezdését.

47/2015/2016.
A Versenybizottság az OTP Bank Bozsik Programból a Sikeres-Alap U-7, U-9, U-11 és
U-13 csapatát kizárja.
A Sikeres-Alap csapata bejelentette, hogy az U-7, U-9, U-11 és U-13 csapata a 2015/2016.
évi OTP Bank Bozsik Programtól visszalép.
A Versenybizottság a bejelentést tudomásul veszi és az MLSZ Versenyszabályzat 66. §. (3)
bekezdés a) pontja alapján kizárja.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 66. §. (2) bekezdése alapján
hozta meg.
A kizárt csapat eddig lejátszott eredményei (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban
résztvev valamennyi sportszervezetnél is törlésre kerülnek. A kizárt csapat a bajnoki
(verseny) osztály utolsó helyére kerül, az MLSZ Versenyszabályzat 66. §. (4) bekezdése
alapján. Figyelembe véve az MLSZ Versenyszabályzat 66. §. (5) bekezdését.
48/2015/2016.
Az AQVITAL-PUBLO Megyei III. osztályú feln tt bajnokság 6. fordulójában, a 2015.
szeptember 12. 16:00 órára kiírt Ráckeresztúr – Vértesboglár feln tt bajnoki labdarúgó
mérk zés félbeszakadt (Kódszám: 1045641).
A Versenybizottság a pályán elért eredményt törli, a mérkőzést 3:0 gólkülönbséggel a
Ráckeresztúr felnőtt csapata javára rendeli el jóváírni.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (2), és a 62. §. (3) pontja
alapján hozta meg.
A végeredmény megállapításának tekintetében a Versenyszabályzat 62.§. (6) bekezdés b)
pontját vette figyelembe.
49/2015/2016.
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 2. fordulójában, a 2015. szeptember 05.
16:30 órára kiírt Dunaújváros PASE – Alba Regia-Velence 4:5 mérk zés végeredményét a
Versenybizottság hivatalból történ eljárásában jóváhagyja.
A Versenybizottság a dokumentumok alapján megállapította, hogy az Alba Regia-Velence
csapatában több játékos jogosulatlanul lépett pályára. (MLSZ Versenyszabályzat 61. §. (2)
bekezdés a) pont.)
A Versenybizottság az Alba Regia-Velence öregfiúk csapatának évi összeredményéből 4
(négy) büntetőpontot levon. (MLSZ Versenyszabályzat 65. §. (2) bekezdés alapján.)
50/2015/2016.
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 1. fordulójában, a 2015. augusztus 29.
16:30 órára kiírt Beloiannisz – Ercsi 0:4 mérk zés végeredményét a Versenybizottság
hivatalból történ eljárásában jóváhagyja.
A Versenybizottság a dokumentumok alapján megállapította, hogy a Beloiannisz csapatában
több játékos jogosulatlanul lépett pályára. (MLSZ Versenyszabályzat 61. §. (2) bekezdés a)
pont.)
A Versenybizottság a Beloiannisz öregfiúk csapatának évi összeredményéből 1 (egy)
büntetőpontot levon. (MLSZ Versenyszabályzat 65. §. (2) bekezdés alapján.)

51/2015/2016.
Az AQVITAL PUBLO Megyei III. osztályú bajnokság 6. fordulójában, a 2015. szeptember
13-án 16:00 órára kiírt Újbarok – Vereb bajnoki mérk zésre a Vereb csapata 10 f vel jelent
meg (Kódszám: 1045636).
Ezért a Vereb felnőtt csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg.
Mivel a Vereb feln tt csapata a bajnokság folyamán már második alkalommal állt ki
létszámhiányosan, ezért – az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (6) bekezdés b) pont alapján – a
Versenybizottság a Vereb felnőtt csapatának évi összeredményéből egy (1)
büntetőpontot levon.
Felhívjuk a Verebi FC vezetésének figyelmét, hogy a harmadik létszámhiányos kiállás esetén
– az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (6) bekezdés c) pontja szerint – a sportszervezet feln tt
csapatának évi összeredményéb l három (3) büntet pont kerül levonásra. A negyedik
létszámhiányos kiállás után a csapatot a bajnokságból ki kell zárni.

Fegyelmi Bizottság határozatai
Határozat
szám

Egyesület

Ford.

16/2014-2015.
17/2014-2015.
18/2014-2015.

Mez falva
Kápolnásnyék
Cece

6.
6.
6.

Sárga
lap
5
4
5

Piros
lap
3
-

Határozat
szám

Név

Ig. szám

Egyesület

Osztály
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160/2015-2016

Karácsondi Soma

401238

Felcsút SE

NB. I.

78. §. b.

161/2015-2016

Sziklási Gergely

302635

Felcsút SE

NB. I.

74. §. 1/b.

162/2015-2016

Csada Eduárd
Roland

472621

Alba Kölyök

NB. II.

74. §. 1 /b.

163/2015-2016

Péczeli Péter

323989

Iváncsa

M. I.

77. §. b.

164/2015-2016

Serf z Milán

360731

Iváncsa

M. I.

76. §. 1/b.

165/2015-2016

Szüll Máté Balázs

434852

Lajoskomárom

M. I.

74. §. 1/b.

167/2015-2016

Bátki Tamás

111219

Mór

M. I.

75. §. 2/a.

168/2015-2016

Petrovszki Barna
Pál

513208

Mór

M. I.

72. §. 2/b.

169/2015-2016

Fi Kornél

325417

Polgárdi

M. I.

78. §. b.

170/2015-2016

Baranyi Tamás

334683

Velence

M. I.

75. §. 2/b.

171/2015-2016

Tamon János

178576

Adony

M. II.

74. §. 1/a.

173/2015-2016

Czottner Ferenc

115689

Kápolnásnyék

M. II.

76. §. 1/a.

174/2015-2016

Mészáros Dezs

156036

Kápolnásnyék

M. II.

82. §. 2/a.

Fizetendő
összeg
6.000,10.000,4.000,Büntetés
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2015.09.21-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2015.09.15-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2015.09.21-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2015.09.16-ig
Eltiltva: kett (2)
hétre, 2015.09.28-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2015.09.21-ig
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2015.09.21-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2015.09.21-ig
Eltiltva: kett (2)
hétre, 2015.09.28-ig
Eltiltva: egy (1)
feln tt bajnoki
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: három (3)
feln tt bajnoki

175/2015-2016

Szentgyörgyi Bence

308459

Kápolnásnyék

M. II.

74. §. 1/a.

176/2015-2016

Varga Krisztián

317026

Kisláng

M. II.

82. §. 2/b.

177/2015-2016

Nagy Péter

401683

K szárhegy

M. II.

74. §. 1/a.

178/2015-2016

Stamber Martin

465757

Nádasdladány „A”

M. II.

82. §. 2/b.

179/2015-2016

Farkas Gábor

222812

Pátka

M. II.

76. §. 1/a.

180/2015-2016

Preimayer Bence
Tibor

325904

Pázmánd

M. II.

72. §. 2/b.

181/2015-2016

Bánóczki Ferenc

182350

Alap

M. III.

76. §. 1/a.

183/2015-2016

Bátori Péter

169567

Csákberény

M. III.

72. §. 2/a. és
82. §. 1/a.

184/2015-2016

Németh Gábor

120119

Magyaralmás

M. III.

75. §. 2/a.

185/2015-2016

Péntek István

147435

Magyaralmás

M. III.

77. §. a.

186/2015-2016

Rideg Imre János

256116

Magyaralmás

M. III.

74. §. 1/a.

187/2015-2016

Dudás Péter

131468

Nagyvenyim

M. III.

76. §. 1/a.

188/2015-2016

Král László

122525

Nagyvenyim

M. III.

82. §. 2/a.

190/2015-2016

Ulaki Richárd

319001

Söréd

M. III.

72. §. 2/a.

191/2015-2016

Knausz Csaba

145521

Csákvár

ÖF

82. §. 1/a.

Eltiltva: egy (1)
feln tt bajnoki
Eltiltva: három (3)
hétre, 2015.10.05-ig
Eltiltva: egy (1)
feln tt bajnoki
Eltiltva: négy (4)
hétre, 2015.10.12-ig
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2015.09.21-ig
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: három (3)
feln tt bajnoki
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
feln tt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
feln tt bajnoki
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: négy (4)
feln tt bajnoki
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: kett (2)
öregfiúk bajnoki

155/2015/2016. Az Isztimér az 5. fordulóban a Sárszentmihály elleni mérk zésen nem
biztosított az elektronikus jegyz könyv elkészítésének feltételeit, ezért – a Fegyelmi
Szabályzat 10. §. 4/a. pontja alapján – az Isztimér vezetése írásbeli figyelmeztetésbe
részesítve.
158/2015/2016. A Jen öregfiúk csapata a 2. fordulóban az si elleni mérk zésen nem
biztosított az elektronikus jegyz könyv elkészítésének feltételeit, ezért – a Fegyelmi
Szabályzat 10. §. 4/a. pontja alapján – a Jenő öregfiúk csapatának vezetése írásbeli
figyelmeztetésbe részesítve.
166/2015/2016. Huber Balázs, a Mez falva technikai vezet je, a Mez falva – Mustang
serdül (U-16) mérk zés játékvezet jével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt
– a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 3/a. pontja alapján – írásbeli figyelmeztetésben részesítve.
172/2015/2016. Takács József, az FC Csákvár Kft. II. edz je, a Pátka – FC Csákvár Kft. II.
Megyei II. osztályú mérk zés játékvezet jével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása
miatt – a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 3/ca. pontja alapján – kettő (2) soron következő
bajnoki mérkőzésen a kispadtól eltiltva.
182/2015/2016. Jankovics László, a Csabdi edz je, a Csabdi – Alcsútdoboz Megyei III.
osztályú mérk zés játékvezet jével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a
Fegyelmi Szabályzat 10. §. 3/ca. pontja alapján – kettő (2) soron következő bajnoki
mérkőzésen a kispadtól eltiltva.

189/2015/2016. A Perkáta – Iváncsa II.-Beloiannisz Megyei III. osztályú mérk zésen történt
rendezési hiányosság, valamint szurkolói rendbontás miatt – a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 4/d.
pontja alapján – a Perkáta soron következő egy (1) hazai mérkőzésére szövetségi ellenőrt
rendelünk ki az egyesület költségére.

TÁJÉKOZTATÁS
1. Igazgatóság tájékoztatása:
a) Felhívjuk a csapatvezet k figyelmét, hogy a bajnokság ideje alatt hétf n, kedden és
szerdán a hétvégi mérk zések feldolgozása folyik.
Kérjük, hogy ügyintézés – igazolás, átigazolás, játékengedély, sportorvosi
kártya – céljából kizárólag az alábbi napokon keressék fel irodánkat.
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek:
08:00 – 12:00
Az új igazolások elkészítéséhez Születési anyakönyvi kivonat másolata és a
NYIÁSZ 8. számú mellékletének kitöltése kötelező!
b) Üzlethelyiségen kívül történ értékesítés:
nyugtaadás teljesítésével,
a nem jövedéki engedélyes keresked alkoholterméket, bort, sört, pezsg t,
köztes alkoholterméket a külön jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, illetve
közterületi értékesítés [Kertv. 2. § 14. pont], valamint vásáron vagy piacon nem
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység [Kertv. 2. § 19., illetve 29. pont]
keretében is értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz legkés bb az értékesítés megkezdése el tt három munkanappal - bejelenti az
értékesítés helyét és id pontját, rendszeres id közönként ismétl d értékesítés esetén
az értékesítési napokat és az egyes napokon az értékesítés kezd és befejez
id pontját, valamint a jövedéki termék raktározására használt épület, épületrész címét
(helyrajzi számát).
Tiltó rendelkezés:
Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási
intézmény sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven
aluliak nem vesznek részt.
Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a
versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szerepl
sportrendezvény kezdetét megel z két órától a sportrendezvény befejezését követ
egy óráig terjed id szakban a sportlétesítmények területén.
c) Országos Pályaépítési Program – újabb pályázat indult
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül az
önkormányzatoknak és sportszervezeteknek lehet ségük nyílik 12x24 méteres
műfüves grundpálya és 20x40 méteres műfüves kispálya építésére pályázni oly
módon, hogy a beruházások költségeib l az MLSZ vállalja a 70 %-ot TAO forrásból,
a
pályázóknak
pedig
a
maradék
30
%-ot
kell
el teremtenie.
A pályázatok benyújtási határideje 2015. október 9.
B vebb információ: http://www.mlsz.hu/blog/2015/09/07/ujabb-palyazat-indult/

d) Az Infrastruktúra Szabályzat rendelkezik a ment láda tartalmára vonatkozóan. Néhány
egyesületnél a készenléti táska hiányosan van felszerelve vagy üres. Kérjük a
csapatokat a saját és a vendégcsapat testi épsége érdekében a ment dobozokat a
céljainak megfelel en feltölteni szíveskedjenek! A játékvezet k ellen rizni fogják a
ment ládák tartalmát.

2. Versenybizottság tájékoztatása:
a) A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi

mérk zések id pont és/vagy helyszín módosításaihoz:

ford.

2.
7.
3.
8.
8.
3.
4.
2.
3.

mérkőzés

MIE – Felcsút
Velence – Bicske
Mustang – Baracs
Nagylók – Szabadegyháza
Nagylók – Szabadegyháza
Sárosd – Szabadegyháza
Polgárdi – LMSK
Mány-Bicske – Alba Kölyök
Alba Kölyök – Pusztavám

osztály

M. I.
M. II.
M. II.

kor

U-16
U-19
U-16
Feln tt
U-19
U-16
ÖF
U-16
U-16

idő

15.10.27
15.09.19
15.09.19
15.09.26
15.09.26
15.09.23
15.11.24
15.09.16
15.09.24

nap

óra

kedd
szombat
szombat
szombat
szombat
szerda
szombat
szerda
csütörtök

11:00
12:00
10:00
15:00
13:00
16:30
13:00
16:00
16:30

helyszín
Székesfehérvár
Velence
Martonvásár
Nagylók
Nagylók
Sárosd
Polgárdi
Bicske
Pusztavám

b) A THERMOMASTER U-16 bajnokság Déli csoportjában a Sikeres-Alap csapata

visszalépett. A Sikeres-Alap ellenfelei az aktuális fordulókban szabadnaposak. Kérjük
a csapatokat a sorsolás figyelemmel követésére!
c) Az évadnyitó értekezleten elhangzottaknak megfelel en kell

számú csapat
jelentkezése esetén futsal bajnokságot szervezünk november közepe és február közepe
közti id szakban. Kérjük azon csapatokat, akik részt kívánnak venni a
megszervezend új bajnokságban, hogy korosztály megjelöléssel (U-16, U-19, feln tt)
2015. szeptember 24-ig írásban jelezzék! Ezt követ en születik döntés a bajnokság
megrendezésér l.

Székesfehérvár, 2015. szeptember 16.

Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató

