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35/2016. (10.26.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő

Versenybizottság határozatai
VB-119/2016/2017. (10.24.)
Jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt megalapozottnak ítéli a Versenybizottság a Kisláng óvását a
PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 8. fordulójában, a 2016. október 15-én 14:30 órakor
lejátszott Kisláng – Tác-Csősz öregfiúk bajnoki mérkőzés eredménye (0:0) ellen. (Kódszám:
1155174)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Kisláng öregfiúk csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 45. §. (4) bekezdés b) pont 1) alpontja
alapján.)
A Versenybizottság a dokumentumok alapján megállapította, hogy a jegyzőkönyvben 2-es számmal
szereplő Almási Csaba (160939) tagsági igazolványával más játékos szerepelt a mérkőzésen. Nem
rendelkezett játékjogosultsággal, ezért a pályára lépése jogosulatlan játéknak minősült. (MLSZ
Versenyszabályzat 15. §. (4) bekezdés b) pont 3) alpontja)
A Versenybizottság a Tác-Csősz öregfiúk csapatának vezetője ellen fegyelmi eljárást
kezdeményez. (MLSZ Versenyszabályzat 15. §. (4) bekezdés a) pontja alapján.)
VB-121/2016/2017. (10.19.)
A Leány U-16 3. fordulójában, a 2016. október 16. 12:30 órára kiírt tornán Aranylabda Alapítvány
mindhárom mérkőzésen (a Dunaújváros PASE, a Fehérvárcsurgó és a Polgárdi ellen)
létszámhiányosan, 6 fővel jelent meg.
Az Aranylabda Alapítvány leány U-16 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdése e) pont alapján.)
Az Aranylabda Alapítvány vezetését a leány U-16-os 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!
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VB-122/2016/2017. (10.20.)
Az Alba Liga Női bajnokság 6. fordulójában, a 2016. október 18-án 20:15 órára kiírt Maroshegy
Egészségéért Egyesület– Újbarok SE mérkőzés félbeszakadt. (Kódszám: 1194944).
A Versenybizottság a mérkőzés 3 pontját, 3:0 gólkülönbséggel a Maroshegy-Egészségéért
Egyesület csapata javára rendeli el jóváírni.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 43. §. (1) bekezdés h) pontja és 44. §.
(2) bekezdés b) pontja 7) alpontja alapján hozta meg.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Újbarok SE csapatának vezetőedzője Szabó
László (442322) ellen.
VB-123/2016/2017. (10.24.)
A VISZLÓ-TRANS Megyei I. osztályú bajnokság 11. fordulójában, a 2016. október 22-én 10:00
órára kiírt Szár – Tordas mérkőzésre a Tordas csapata 10 fővel jelent meg (Kódszám: 1150508).
A Tordas U-19 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5)
bekezdése e) pont alapján.)
Első létszámhiányos kiállás miatt a Tordas 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-124/2016/2017. (10.24.)
Az OSZ-CAR Megyei II. osztályú U-19 bajnokság 11. fordulójában, a 2016. október 22. 10:00 órára
kiírt Ráckeresztúr – Bodajk mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154518)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Ráckeresztúr U-19 csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d) pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Bodajk U-19 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Bodajk 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-125/2016/2017. (10.24.)
A SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY Megyei III. osztályú felnőtt bajnokság 11. fordulójában, a 2016. október
22-én 14:30 órára kiírt Tác-Csősz – Soponya mérkőzésre a Soponya csapata 10 fővel jelent meg
(Kódszám: 1154691).
Ezért a Soponya felnőtt csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a Versenybizottság
az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdés e) pontja alapján hozta meg.
A Soponya csapatának vezetését a felnőtt csapat első létszámhiányos kiállása miatt írásbeli
megrovásban részesítjük. (MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
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!
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VB-126/2016/2017. (10.24.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 9. fordulójában, a 2016. október 22. 10:00 órára
kiírt Vál – Budajenő mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154958)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Budajenő öregfiúk csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és c) pontja) alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Vál öregfiúk csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Vál 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-127/2016/2017. (10.24.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 9. fordulójában, a 2016. október 22. 14:30 órára
kiírt Iszkaszentgyörgy – Sárszentmihály mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155100)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Sárszentmihály öregfiúk
csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és c) pontja)
alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Iszkaszentgyörgy öregfiúk csapata ellen.
(MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
Az Iszkaszentgyörgy 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-128/2016/2017. (10.24.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 9. fordulójában, a 2016. október 22. 10:00 órára
kiírt Pákozd – Főnix FQL System mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155103)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Pákozd öregfiúk csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a) pontja) alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Főnix FQL System öregfiúk csapata ellen.
(MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Főnix FQL System 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-129/2016/2017. (10.24.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 9. fordulójában, a 2016. október 22. 10:00 órára
kiírt Pátka – Ada-Bau Peremarton mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155105)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Pátka öregfiúk csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a) pontja) alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Ada-Bau Peremarton öregfiúk csapata
ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Ada-Bau Peremarton 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-130/2016/2017. (10.24.)
A SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY Megyei III. osztályú felnőtt bajnokság 11. fordulójában, a 2016. október
22. 14:30 órára kiírt Isztimér – Magyaralmás mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154694)
A Versenybizottság SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY Megyei III. osztályú felnőtt bajnokságból az
Isztimér felnőtt csapatát kizárja. (MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pont 2) alpontja
alapján.)
A kizárt csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban
résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki (verseny)
osztály utolsó helyére kell helyezni. (MLSZ Versenyszabályzat 46. §. 1) bekezdés f) pontja
alapján.) Figyelembe véve a 46. §. (1) bekezdés g) pontját.
VB-131/2016/2017. (10.24.)
Jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt megalapozottnak ítéli a Versenybizottság a Mezőszilas
óvását a HORFER SERLEG Megyei III. osztályú felnőtt bajnokság 11. fordulójában, a 2016. október
22-én 14:30 órakor lejátszott Mezőszilas – Vajta felnőtt bajnoki mérkőzés eredménye (2:4) ellen.
(Kódszám: 1154770)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Mezőszilas felnőtt csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 45. §. (4) bekezdés b) pont 1) alpontja
alapján.)
A Versenybizottság a dokumentumok alapján megállapította, hogy Kovács Nándor (116943) pályára
lépett 2016. október 22-én a 10:00 órakor kezdődő Cece – Enying öregfiúk mérkőzésen az Cece
csapatában illetve a 14:30 órakor megrendezett Mezőszilas – Vajta felnőtt mérkőzésen a Vajta
csapatában is.
A Versenybizottság a Vajta felnőtt csapatának vezetője ellen fegyelmi eljárást kezdeményez.
(MLSZ Versenyszabályzat 15. §. (4) bekezdés a) pontja alapján.)
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Fegyelmi Bizottság határozatai
Határozat szám

Egyesület

Ford.

FB-33/2016-2017. (10.25.) SZL
FB-34/2016-2017. (10.25.) SZL
FB-35/2016-2017. (10.25.) SZL
FB-36/2016-2017. (10.25.) SZL
FB-37/2016-2017. (10.25.) SZL

Ercsi
Velence
Bodajk
Káloz
Csabdi

11.
11.
11.
11.
11.

Határozat
szám
FB-254/20162017. (10.25.)
FB-255/20162017. (10.25.)
FB-256/20162017. (10.25.)
FB-257/20162017. (10.25.)
FB-258/20162017. (10.25.)
FB-259/20162017. (10.25.)
FB-260/20162017. (10.25.)
FB-261/20162017. (10.25.)
FB-263/20162017. (10.25.)
FB-264/20162017. (10.25.)
FB-265/20162017. (10.25.)
FB-266/20162017. (10.25.)
FB-268/20162017. (10.25.)
FB-270/20162017. (10.25.)
FB-271/20162017. (10.25.)
FB-272/20162017. (10.25.)
FB-273/20162017. (10.25.)
FB-274/20162017. (10.25.)
FB-275/20162017. (10.25.)
FB-276/20162017. (10.25.)
FB-277/20162017. (10.25.)
FB-278/20162017. (10.25.)

Sárga
lap
4
3
5
6
3

Név

Ig. szám

Egyesület

Osztály

Paragrafus

Andróczi Krisztófer
Alex

264621

Fehérvár FC

NB. II.

21. §. 2/b.

Kovács Dávid

355471

Fehérvár FC

NB. II.

11. §. 2/b.

Szabó László

317942

Martonsport

NB. III.

15. §. 2/b.

Takács Benjámin

402471

Martonsport

NB. III.

15. §. 2/b.

Pankus Péter Patrik

534100

Aba-Sárvíz

M. I.

15. §. 1/b.

Boldizsár Csaba

255739

Baracs

M. I.

21. §. 2/b.

Fogarasi István

362388

Baracs

M. I.

21. §. 2/b.

Hodula Krisztián

215823

Ercsi

M. I.

17. §. a.

Egerszegi Zoltán

111152

Polgárdi

M. I.

14. §. 2/a.

Sári Márk

219201

Polgárdi

M. I.

15. §. 2/a.

Lakatos Patrik

366164

Sárosd

M. I.

21. §. 2/b.

Gémes László

327639

Velence

M. I.

21. §. 2/a.

Watner Ádám

233146

Velence

M. I.

21. §. 2/a.

Mészáros Milán

334684

Kápolnásnyék

M. II.

11. §. 2/b.

Bederna Bence

325898

Mány

M. II.

13. §. 2/b.

Szabó István

106156

Rácalmás

M. II.

21. §. 1/a.

Baranyai István

180414

Ráckeresztúr

M. II.

15. §. 2/a.

Barna Máté

548730

Videoton Baráti
Kör

M. II.

13. §. 2/a.

Grünfelder Attila

145512

Csabdi

M. III.

21. §. 2/b.

Pozsgai Mihály

184513

Csabdi

M. III.

21. §. 2/a.

Molnár Tamás

119152

Dég

M. III.

11. §. 2/a.

Király János

119857

Főnix FQL System

M. III.

21. §. 2/a.
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Piros
lap
1
2
2

Fizetendő
összeg
7.200,8.400,5.000,6.000,5.500,Büntetés

Eltiltva: három (3)
hétre, 2016.11.12-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.10.29-ig
Eltiltva: három (3)
hétre, 2016.11.12-ig
Eltiltva: három (3)
hétre, 2016.11.12-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.10.29-ig
Eltiltva: hat (6)
hónapra, 2017.04.22-ig
Eltiltva: négy (4)
hétre, 2016.11.19-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: négy (4)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: kettő (2)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: négy (4)
hétre, 2016.11.19-ig
Eltiltva: három (3)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: három (3)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.10.29-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.10.29-ig
Eltiltva: kettő (2)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: kettő (2)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: hat (6)
hétre, 2016.12.04-ig
Eltiltva: kettő (2)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: négy (4)
felnőtt bajnoki

FB-279/20162017. (10.25.)
FB-280/20162017. (10.25.)
FB-281/20162017. (10.25.)

Topp Attila

190011

Kulcs

M. III.

21. §. 1/a.

Horváth Richárd

119411

Mezőszilas

M. III.

21. §. 2/a.

Harangozó Martin

319810

Fejér megye
válogatott (Enying)

21. §. 1/a.

Eltiltva: kettő (2)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: négy (4)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: kettő (2)
U-19-es megyei válogatott

FB-253/2016/2017. (10.25.)
Szabó László, az Újbarok SE női kispályás csapatának vezetőedzője, aki elrendelte a csapat
levonulását – a Fegyelmi Szabályzat 19. §. 3/a. pont alapján – hat (6) hónapra minden
labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől eltiltva, a büntetés végrehajtása
azonban – a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 5/b. pont alapján – egy (1) év próbaidőre, 2017. október
24-ig felfüggesztve.
Az Újbarok SE játékosainak játékjoga visszaadva.
FB-262/2016/2017. (10.25.)
Horváth Zoltán, a Mór felnőtt csapatának edzője, az Ercsi – Mór Megyei I. osztályú mérkőzésen
tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 2/b/1. pont alapján – a
mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől (kispadtól) egy (1) soron következő
bajnoki mérkőzésen eltiltva. (Az ellenőri jelentés alapján.)
FB-267/2016/2017. (10.25.)
Kiss Ervin, a Velence technikai vezetője, a Sárosd – Velence Megyei I. osztályú mérkőzés
játékvezetőjével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi Szabályzat 9. §.
2/b/1. pont alapján – a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől (kispadtól) kettő
(2) soron következő bajnoki mérkőzésen eltiltva. (Az ellenőri jelentés alapján.)
FB-269/2016/2017. (10.25.)
A Kápolnásnyék – Bicske ifjúsági mérkőzés ellenőri jelentése szerint Höltzl Richárd, a
Kápolnásnyék csapatának a sportszakemberi tevékenységtől eltiltott edzője megsértette a büntetés
előírásait. A fegyelmi határozat be nem tartása fegyelmi vétség, ezért Höltzl Richárd – a Fegyelmi
Szabályzat 9. §. 2/b/1. pont alapján – további kettő (2) soron következő bajnoki mérkőzésen a
sportszakemberi tevékenységtől eltiltva.

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!
b) A korábban kiírt felszólításnak megfelelően 2016. október 24-től a játékvezetők nem engedik
szerepelni a sportorvosi engedélyben öt bélyegzővel rendelkező játékosokat.
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c) Eltiltás a soron következő mérkőzéssel, mérkőzésekkel kapcsolatos sportszakemberi
tevékenységtől meghatározott számú mérkőzésre.
Az eltiltás alatt álló sportszakember a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen
formában nem érintkezhet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől – a
szünetet is beleértve – a mérkőzés végét követő 30 percig, mely időtartam alatt sem a játéktérre,
sem az öltözőépületbe nem léphet be. A mérkőzés alatt úgy kell elhelyezkednie, hogy a „kispad”
20 m-es körzetén belül nem tartózkodhat.

2. Versenybizottság tájékoztatása:
a) A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi mérkőzések
időpont és/vagy helyszín módosításaihoz:
ford.

mérkőzés

14.
5.
11.

Enying – Nagylók
Martonvásár – Beloiannisz
Viadukt – Budajenő

13.

Mezőszilas – Mezőfalva II.

idő

osztály

kor

nap

óra

M. II.

U-19
ÖF
ÖF

16.11.12
16.10.31
16.11.05

szombat
hétfő
szombat

10:00
18:00
13:30

M. III.

felnőtt

16.11.06

vasárnap

13:30

helyszín
Nagylók
Martonvásár
Biatorbágy,
Kolozsvári u., műfü
Mezőszilas

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.
c) A Versenybizottság SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY Megyei III. osztályú felnőtt bajnokságból az
Isztimér csapatát kizárta. A sorsolásban szereplő ellenfelek az Isztimér elleni mérkőzésükön
SZABADNAPOSAK.

3. Fegyelmi Bizottság tájékoztatása:
A jövő hét eleji munkaszüneti napokra való tekintettel a következő fegyelmi tárgyalás 2016.
november 02-án (szerdán) 15.00 órától lesz.

Székesfehérvár, 2016. október 26.

Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató
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