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Versenybizottság határozatai
VB-81/2016/2017. (09.22.)
A Leány U-16 1. fordulójában, a 2016. szeptember 17. 10:00 órára kiírt tornán Aranylabda
Alapítvány nem vett részt.
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a DPASE U-16 leány csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d), pontja alapján.)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Polgárdi U-16 leány csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d), pontja alapján.)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Fehérvárcsurgó U-16 leány
csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d), pontja
alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Aranylabda Alapítvány U-16 leány
csapata ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
Az Aranylabda Alapítvány leány U-16-os csapata első alkalommal nem állt ki torna
mérkőzésre.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára!
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VB-82/2016/2017. (09.26.)
A Leány U-16 2. fordulójában, a 2016. szeptember 24. 10:00 órára kiírt tornán Aranylabda
Alapítvány nem vett részt.
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a DPASE U-16 leány csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d), pontja alapján.)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Polgárdi U-16 leány csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d), pontja alapján.)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Fehérvárcsurgó U-16 leány
csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d), pontja
alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Aranylabda Alapítvány U-16 leány
csapata ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
Az Aranylabda Alapítvány leány U-16-os csapata második alkalommal nem állt ki torna
mérkőzésre.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára!
VB-83/2016/2017. (09.26.)
Az AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztályú bajnokság 7. fordulójában, a 2016. szeptember 24-én
10:00 órára kiírt Baracs – Enying mérkőzésre az Enying csapata 9 fővel jelent meg (Kódszám:
1154243).
Az Enying U-19 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5)
bekezdése e) pont alapján.)
Első létszámhiányos kiállás miatt az Enying vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) c) pont alapján hozta meg.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) bekezdés c) pontjára!
VB-84/2016/2017. (09.26.)
Az AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztályú bajnokság 7. fordulójában, a 2016. szeptember 24-én
10:00 órára kiírt Seregélyes – Nagylók mérkőzésre a Nagylók csapata 8 fővel jelent meg (Kódszám:
1154246).
A Nagylók U-19 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5)
bekezdése e) pont alapján.)
A Versenybizottság második létszámhiányos kiállás miatt a Nagylók U-19 csapatának évi
összeredményéből egy (1) büntetőpontot levon. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ
Versenyszabályzat 42. §. (2) c) pont alapján hozta meg.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) bekezdés c) pontjára!
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VB-85/2016/2017. (09.26.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 5. fordulójában, a 2016. szeptember 24. 16:00
órára kiírt Aba-Sárvíz – LMSK mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155155)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság az Aba-Sárvíz öregfiúk csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a) pontja) alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az LMSK öregfiúk csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
Az LMSK öregfiúk csapata első alkalommal nem állt ki.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-86/2016/2017. (09.26.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 1. fordulójában, a 2016. szeptember 21. 19:00
órára kiírt Brigetio Komárom – Tordas mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154908)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Brigetio Komárom öregfiúk
csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a) pontja)
alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Tordas öregfiúk csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Tordas öregfiúk csapata első alkalommal nem állt ki.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-87/2016/2017. (09.26.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 5. fordulójában, a 2016. szeptember 24. 16:00
órára kiírt Ikarus-Maroshegy – Főnix FQL System mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155077)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Főnix FQL System öregfiúk
csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és c) pontja)
alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Ikarus-Maroshegy öregfiúk csapata
ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
Az Ikarus-Maroshegy öregfiúk csapata első alkalommal nem állt ki.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
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VB-88/2016/2017. (09.26.)
A MASTERPLAST Megyei U-16 bajnokság Nyugati csoportjának 4. fordulójában, a 2016.
szeptember 25. 10:00 órára kiírt Fehérvárcsurgó – Csór mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155251)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Fehérvárcsurgó U-16 csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a), pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Csór U-16 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Csór U-16-os csapata első alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára!
VB-89/2016/2017. (09.26.)
Az AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztály U-19-es bajnokság 7. fordulójában, a 2016. szeptember
24. 10:00 órára kiírt Sárosd – Adony mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154239)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság az Adony U-19 csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a), pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Sárosd U-19 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Sárosd vezetését az U-19- es csapat első ki nem állása miatt írásbeli megrovásban részesítjük.
(MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés g) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés g) pontjára!
VB-90/2016/2017. (09.26.)
A MASTERPLAST Megyei U-16 bajnokság Nyugati csoportjának 4. fordulójában, a 2016.
szeptember 25. 10:00 órára kiírt Polgárdi – Aranylabda Alapítvány mérkőzés elmaradt. (Kódszám:
1155249)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Polgárdi U-16 csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a) pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Aranylabda Alapítvány U-16 csapata
ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
Az Aranylabda Alapítvány U-16-os csapata harmadik alkalommal nem állt ki bajnoki
mérkőzésre.
A Versenybizottság a MASTERPLAST U-16 bajnokság Nyugati csoportjából az Aranylabda
Alapítvány U-16-os csapatát kizárja.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
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VB-91/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-7 és U-9 korosztály számára Csákváron, 2016. szeptember 18-án
10:00 órakor megrendezésre kerülő torna 1. fordulójában a Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-9-es
csapata nem jelent meg.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-9 csapata
ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-9-es csapata első alkalommal nem állt ki.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára!
VB-92/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 korosztály számára Sárszentmiklóson, 2016. szeptember 10-én
10:00 órakor megrendezésre kerülő torna 1. fordulójában a Nagylók U-11-es csapata nem jelent meg.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Nagylók U-11 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Nagylók U-11-es csapata első alkalommal nem állt ki.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára!
VB-93/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-13 korosztály számára Sárbogárdon, 2016. szeptember 10-én 10:00
órakor megrendezésre kerülő torna 1. fordulójában a Nagylók U-13-as csapata nem jelent meg.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Nagylók U-13 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Nagylók U-13-as csapata első alkalommal nem állt ki.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára!
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VB-94/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 és U-13 korosztály számára Csákváron, 2016. szeptember 11-én
10:00 órakor megrendezésre kerülő torna 1. fordulójában a Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-13-as
csapata 5 fővel jelent meg.
A Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-13 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdése e) pont alapján.)
A Maroshegy Ifjúsági Egyesület vezetését az U-13-as csapat első létszámhiányos kiállása miatt
írásbeli megrovásban részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat
42. §. (1) bekezdés a) pont alapján hozta meg.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a) pontjára!
VB-95/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 és U-13 korosztály számára Enyingen, 2016. szeptember 10-én
13:00 órakor megrendezésre kerülő torna 1. fordulójában a Dég U-11-es csapata 5 fővel jelent meg.
A Dég U-11 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5)
bekezdése e) pont alapján.)
A Dég vezetését az U-11-es csapat első létszámhiányos kiállása miatt írásbeli megrovásban
részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a)
pont alapján hozta meg.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a) pontjára!
VB-96/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 és U-13 korosztály számára Csákváron, 2016. szeptember 25-én
10:00 órakor megrendezésre kerülő torna 2. fordulójában a Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-13-as
csapata 7 fővel jelent meg.
A Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-13 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdése e) pont alapján.)
A Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-13-as második alkalommal állt ki létszámhiányosan.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a) pontjára!
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára!
VB-97/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 és U-13 korosztály számára Csákváron, 2016. szeptember 11-én
10:00 órakor megrendezésre kerülő torna 1. fordulójában a Pátka U-11-es csapata 2 fővel jelent meg.
A Pátka U-11-es csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5)
bekezdése e) pont alapján.)
Első létszámhiányos kiállás miatt a Pátka vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) c) pont alapján hozta meg.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) bekezdés c) pontjára!
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VB-98/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 és U-13 korosztály számára Csákváron, 2016. szeptember 11-én
10:00 órakor megrendezésre kerülő torna 1. fordulójában a Pátka U-13-as csapata 6 fővel jelent meg.
A Pátka U-13-as csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5)
bekezdése e) pont alapján.)
Első létszámhiányos kiállás miatt a Pátka vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) c) pont alapján hozta meg.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) bekezdés c) pontjára!
VB-99/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 és U-13 korosztály számára Csákváron, 2016. szeptember 25-én
10:00 órakor megrendezésre kerülő torna 2. fordulójában a Pátka U-13-as csapata 8 fővel jelent meg.
A Pátka U-13-as csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5)
bekezdése e) pont alapján.)
A Pátka U-13-as csapata második alkalommal állt ki létszámhiányosan.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) bekezdés c) pontjára!
VB-100/2016/2017. (09.26.)
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 és U-13 korosztály számára Dunaújvárosban, 2016. szeptember
24-én 10:00 órakor megrendezésre kerülő torna 2. fordulójában az Adony U-11-es csapata 6 fővel
jelent meg.
Az Adony U-11 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5)
bekezdése e) pont alapján.)
Az Adony vezetését az U-11-es csapat első létszámhiányos kiállása miatt írásbeli megrovásban
részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a)
pont alapján hozta meg.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a) pontjára!

Fegyelmi Bizottság határozatai

7.

Sárga
lap
6

Piros
lap
-

Fizetendő
összeg
6.000,-

7.

5

-

5.000,-

7.
5.

5
5

-

4.000,2.500,-

Határozat szám

Egyesület

Ford.

FB-20/2016-2017. (09.27.) SZL

Videoton Baráti Kör
Maroshegy Egészségéért
Egyesület
Jenő
Pátka (öregfiúk)

FB-21/2016-2017. (09.27.) SZL
FB-22/2016-2017. (09.27.) SZL
FB-23/2016-2017. (09.27.) SZL
Határozat
szám
FB-153/20162017. (09.27.)
FB-154/20162017. (09.27.)
FB-155/20162017. (09.27.)
FB-156/20162017. (09.27.)

Név

Ig. szám

Egyesület

Osztály

Paragrafus

Györök Tamás

299016

Csákvár TK

NB. III.

13. §. 2/b.

Sebestyén Tamás

270570

Csákvár TK

NB. III.

21. §. 1/b.

Egerszegi Zoltán

111152

Polgárdi

M. I.

13. §. 2/a.

Juhász Dávid Attila

436919

Polgárdi

M. I.

13. §. 2/b.
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Büntetés
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.10.02-ig
Eltiltva: kettő (2)
hétre, 2016.10.01-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.10.01-ig

FB-157/20162017. (09.27.)
FB-158/20162017. (09.27.)
FB-159/20162017. (09.27.)
FB-160/20162017. (09.27.)
FB-162/20162017. (09.27.)
FB-164/20162017. (09.27.)
FB-165/20162017. (09.27.)
FB-166/20162017. (09.27.)
FB-167/20162017. (09.27.)
FB-168/20162017. (09.27.)
FB-169/20162017. (09.27.)
FB-170/20162017. (09.27.)

Hepp Miklós

322625

Besnyő

M. II.

13. §. 2/a.

Stegmann Barnabás

360834

Enying

M. II.

13. §. 2/b.

Vörös József

355076

Kisláng

M. II.

13. §. 2/b.

Radovics Márton

117606

Mány

M. II.

21. §. 2/a.

Horváth Csaba

170263

Szabadegyháza

M. II.

14. §. 1/a.

Borostyán József

204088

Dég

M. III.

13. §. 2/a.

Imre Dániel

227481

Dég

M. III.

21. §. 1/a.

Kovács Ferenc

118633

Isztimér

M. III.

14. §. 2/a.

Berta László

575067

Lajoskomárom II.

M. III.

14. §. 2/a.

Porvázsnyik Sándor

185419

Mezőszilas

M. III.

14.§. 2/a.

Sütő Zoltán

156827

Soponya

ÖF

14. §. 2/a.

Földes Zoltán

153593

Polgárdi

ÖF

14. §. 2/a.

Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.10.02-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.10.02-ig
Eltiltva: három (3)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: kettő (2)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
öregfiúk bajnoki
Eltiltva: egy (1)
öregfiúk bajnoki

FB-161/2016/2017. (09.27.)
Szilukács Krisztián (154459), a Ráckeresztúr felnőtt csapatának játékosa, a Ráckeresztúr – Videoton
Baráti Kör ifjúsági (U-19) mérkőzés játékvezetőjével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása
miatt – a Fegyelmi Szabályzat 21. §. 2/a. pont alapján – négy (4) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzéstől eltiltva.
Szilukács Krisztián (154459), a Ráckeresztúr ifjúsági csapatának megbízott edzője, a Ráckeresztúr –
Videoton Baráti Kör ifjúsági (U-19) mérkőzés játékvezetőjével szemben tanúsított sportszerűtlen
magatartása miatt – a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 2/b/1. pont alapján – a sportszakemberi
tevékenységtől (kispadtól) három (3) soron következő bajnoki (U-19) mérkőzésen eltiltva.
FB-163/2016/2017. (09.27.)
A Kápolnásnyék – Videoton Baráti Kör Megyei II. osztályú mérkőzésen történt rendbontás miatt a
mérkőzés főrendezőjét, Ballér Istvánt 2016. október 04. 16.00 órára behívjuk.

TÁJÉKOZTATÁS
1. Igazgatóság tájékoztatása:
a) Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy a bajnokság ideje alatt hétfőn, kedden és szerdán a
hétvégi mérkőzések 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 4.
számú mellékletének kitöltése kötelező!
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b) Fair Play Cup
A középiskolás korosztály számára létrehozott grassroots kispályás labdarúgó program a Fair
Play Cup a 2016-2017. tanévben is tovább folytatódik.
Nevezési időszak: 2016. szeptember 1. – 2016. szeptember 30.
Nevezési felület: http://fairplaycup.mlsz.hu/
Bővebb információ: Gelencsér Tibor (+36 30-723-2036, gelencser.tibor@mlsz.hu)
2. Versenybizottság tájékoztatása:
a) A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi mérkőzések
időpont és/vagy helyszín módosításaihoz:
ford.

5.
9.

mérkőzés

osztály

Mór – Pusztavám
GEO – Magyaralmás

kor

U-16
ÖF

idő

16.10.05
16.10.22

nap

óra

szerda
szombat

helyszín

17:00 Mór, műfű
14:30 Magyaralmás

b) Időpont és helyszín módosítási kérelmeket, csak a honlapunkon szereplő nyomtatványon
fogadunk el! Ettől eltérő kérelmeket nem veszünk figyelembe!
A Versenybizottság csak azokat a kérelmeket tárgyalja díjfizetés nélkül, melyek a mérkőzés
előtt 15 nappal korábban beérkeztek.
A díjfizetésre kötelezett mérkőzés módosítási kérelmeket, csak abban az esetben tárgyalja a
bizottság, ha a kérelemhez a Díjfizetési Rendben meghatározott díj befizetése is megtörtént.
A módosítási kérelmeket csak megalapozott, kivételes esetekben engedélyezi a Bizottság.
Mérkőzések időpont- és helyszín módosításakor fizetendő eljárási költségtérítés:
Megyei I. és
Megyei II.
osztály
Felnőtt

Megyei III.
osztály
Felnőtt

U-16 és U-19

Öregfiúk

Kispálya

8 – 15 nap

6.000

4.000

2.000

4.000

2.000

8 napon belül

15.000

10.000

5.000

10.000

5.000

c) A Versenybizottság a MASTERPLAST U-16-os bajnokság Nyugati csoportjából az
Aranylabda Alapítvány U-16-os csapatát kizárta. A sorsolásban szereplő ellenfelek az
Aranylabda Alapítvány elleni mérkőzésükön SZABADNAPOSAK.
Székesfehérvár, 2016. szeptember 28.
Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató
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