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38/2016. (11.15.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő
Versenybizottság határozatai
VB-145/2016/2017. (11.14.)
A VISZLÓ TRANS Megyei I. osztályú U-19-es bajnokság 14. fordulójában, a 2016. november 12.
10:00 órára kiírt Szár – Sárbogárd bajnoki mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1150531)
A Versenybizottság a mérkőzés lejátszását rendeli el és kéri a csapatokat, hogy a mérkőzés új
időpontjában 2016. november 18. (péntek) 10:00 óráig egyezzenek meg! Az új időpontot 2016.
november 21. – 2016. december 04. közé szíveskedjenek megjelölni! Megegyezés hiányában, a
Versenybizottság állapítja meg az új játéknapot.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés alapján hozta meg.
VB-146/2016/2017. (11.14.)
A VISZLÓ TRANS Megyei I. osztályú U-19-es bajnokság 14. fordulójában, a 2016. november 12.
10:00 órára kiírt Polgárdi – Bicske bajnoki mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1150538)
A Versenybizottság a mérkőzés lejátszását rendeli el és kéri a csapatokat, hogy a mérkőzés új
időpontjában 2016. november 18. (péntek) 10:00 óráig egyezzenek meg! Az új időpontot 2016.
november 21. – 2016. december 04. közé szíveskedjenek megjelölni! Megegyezés hiányában, a
Versenybizottság állapítja meg az új játéknapot.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés alapján hozta meg.
VB-147/2016/2017. (11.14.)
Az AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztályú U-19-es bajnokság 14. fordulójában, a 2016. november
12. 10:00 órára kiírt Nagylók – Enying bajnoki mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154299)
A Versenybizottság a mérkőzés lejátszását rendeli el és kéri a csapatokat, hogy a mérkőzés új
időpontjában 2016. november 18. (péntek) 10:00 óráig egyezzenek meg! Az új időpontot 2016.
november 21. – 2016. december 04. közé szíveskedjenek megjelölni! Megegyezés hiányában, a
Versenybizottság állapítja meg az új játéknapot.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés alapján hozta meg.
VB-150/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12. 13:30
órára kiírt Masterplast-Csór – GEO bajnoki mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155119)
A Versenybizottság a mérkőzés lejátszását rendeli el és kéri a csapatokat, hogy a mérkőzés új
időpontjában 2016. november 18. (péntek) 10:00 óráig egyezzenek meg! Az új időpontot 2016.
november 21. – 2016. december 04. közé szíveskedjenek megjelölni! Megegyezés hiányában, a
Versenybizottság állapítja meg az új játéknapot.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés alapján hozta meg.
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VB-151/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12. 13:30
órára kiírt Lajoskomárom – Polgárdi bajnoki mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155199)
A Versenybizottság a mérkőzés lejátszását rendeli el és kéri a csapatokat, hogy a mérkőzés új
időpontjában 2016. november 18. (péntek) 10:00 óráig egyezzenek meg! Az új időpontot 2016.
november 21. – 2016. december 04. közé szíveskedjenek megjelölni! Megegyezés hiányában, a
Versenybizottság állapítja meg az új játéknapot.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés alapján hozta meg.
VB-152/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12. 13:30
órára kiírt Dunafüred – Páty öregfiúk bajnoki mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154977)
A Versenybizottság a mérkőzés lejátszását rendeli el, az új időpontot 2016. december 03. 13:00
órára írja ki.
VB-153/2016/2017. (11.14.)
A VISZLÓ TRANS Megyei I. osztályú U-19 bajnokság 14. fordulójában, a 2016. november 12.
10:00 órára kiírt Lajoskomárom – Pusztavám mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1150536)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Lajoskomárom U-19 csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) és d) pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Pusztavám U-19 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Pusztavám 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-154/2016/2017. (11.14.)
Az OSZ-CAR Megyei II. osztályú U-19 bajnokság 14. fordulójában, a 2016. november 12. 10:00
órára kiírt Csór – Kőszárhegy mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154539)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Csór U-19 csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a) pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Kőszárhegy U-19 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Kőszárhegy 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-155/2016/2017. (11.14.)
Az OSZ-CAR Megyei II. osztályú U-19 bajnokság 14. fordulójában, a 2016. november 12. 10:00
órára kiírt LMSK– Bakonycsernye mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154544)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság az LMSK U-19 csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) és d) pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Bakonycsernye U-19 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Bakonycsernye 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!
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VB-156/2016/2017. (11.14.)
A HORFER SERLEG Megyei III. osztályú felnőtt bajnokság 11. fordulójában, a 2016. november 13.
13:30 órára kiírt Cece – Nagykarácsony II. mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154769)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Cece felnőtt csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a) pontja) alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Nagykarácsony II. felnőtt csapata ellen.
(MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Nagykarácsony II. felnőtt csapata első alkalommal nem állt ki.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-157/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12. 13:30
órára kiírt Felcsút – Tárnok mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154979)
A Versenybizottság PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjából a Felcsút öregfiúk
csapatát kizárja. (MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pont 2) alpontja alapján.)
A Felcsút öregfiúk csapata harmadik alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
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-158/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 9. fordulójában, a 2016. november 12. 14:00
órára kiírt Martonvásár – Sárosd mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155039)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Martonvásár öregfiúk csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d) pontja) alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Sárosd öregfiúk csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Sárosd öregfiúk csapata első alkalommal nem állt ki.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-159/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12. 13:30
órára kiírt Szabadbattyán – Sárszentágota mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155198)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Szabadbattyán öregfiúk
csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d) pontja)
alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Sárszentágota öregfiúk csapata ellen.
(MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Sárszentágota öregfiúk csapata első alkalommal nem állt ki.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
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VB-160/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 4. fordulójában, a 2016. november 12. 13:30
órára kiírt Ráckeresztúr – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155006)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő
öregfiúk csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a),
pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Ráckeresztúr öregfiúk csapata ellen.
(MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Ráckeresztúr öregfiúk csapata második alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-161/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12. 13:30
órára kiírt Ikarus-Maroshegy – Sárszentmihály mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155118)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Sárszentmihály öregfiúk
csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a), 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 második alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-162/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12. 11:30
órára kiírt Sárbogárd – LMSK mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1155201)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Sárbogárd 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 második alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-163/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12én 13:30 órára kiírt Zsámbék – Gyúró mérkőzés félbeszakadt. (Kódszám: 1154978).
A Versenybizottság a mérkőzést a pályán elért eredménnyel, 5:0 gólkülönbséggel a Zsámbék
öregfiúk csapata javára rendeli el jóváírni.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdés b) pontja és 44. §.
(2) bekezdés a) pontja alapján hozta meg.
VB-164/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12én 13:30 órára kiírt Magyaralmás – Peremarton mérkőzésre a Peremarton csapata 8 fővel jelent meg
(Kódszám: 1155122).
Ezért a Peremarton öregfiúk csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdés e) pontja alapján hozta meg.
A Peremarton csapatának vezetését az öregfiúk 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!
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VB-165/2016/2017. (11.14.)
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 12. fordulójában, a 2016. november 12én 13:30 órára kiírt Magyaralmás – Peremarton mérkőzés félbeszakadt. (Kódszám: 1155122).
A Versenybizottság a mérkőzést a pályán elért eredménnyel, 3:0 gólkülönbséggel a
Magyaralmás öregfiúk csapata javára rendeli el jóváírni.
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdés b) pontja és 44. §.
(2) bekezdés a) pontja alapján hozta meg.

Fegyelmi Bizottság határozatai
Határozat
szám
FB-353/20162017. (11.15.)
FB-354/20162017. (11.15.)
FB-355/20162017. (11.15.)
FB-356/20162017. (11.15.)
FB-357/20162017. (11.15.)
FB-358/20162017. (11.15.)
FB-361/20162017. (11.15.)
FB-362/20162017. (11.15.)
FB-363/20162017. (11.15.)
FB-364/20162017. (11.15.)
FB-365/20162017. (11.15.)
FB-366/20162017. (11.15.)

Név

Ig. szám

Egyesület

Osztály

Paragrafus

Mári Milán

360918

Csákvár Tk

NB. III.

13. §. 2/b.

Virág András

519151

Ikarus-Maroshegy

NB. III.

14. §. 2/b.

Zsohár Ádám

319821

Ikarus-Maroshegy

NB. III.

13. §. 2/b.

Kovács Bendegúz

350039

Martonsport Kft.

NB. III.

13. §. 2/b.

Molnár Róbert

569658

Martonsport Kft.

NB. III.

21. §. 2/b.

Esze Attila

116800

Aba-Sárvíz

M. I.

21. §. 1/a.

Kereszturi Balázs

334569

Iváncsa II.Beloiannisz

M. II.

14. §. 3/a.

Berkei Balázs

155488

Kőszárhegy

M. II.

21. §. 2/b.

Kovács Krisztián

168886

Kőszárhegy

M. II.

11. §. 2/a.

Czidó Balzs

631053

Mány

M. II.

13. §. 2/a.

Balla Ferenc

522650

Seregélyes

ÖF

21. §. 2/a.

Rácz Gergő

103480

Seregélyes

M. II.

21. §. 2/a.

Büntetés
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.11.16-ig
Eltiltva: kettő (2)
hétre, 2016.11.27-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.10.29-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.11.15-ig
Eltiltva: négy (4)
hétre, 2016.12.06-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: három (3)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: hat (6)
hónapra, 2017.05.13-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: három (3)
U-19 bajnoki
Eltiltva: négy (4)
öregfiúk bajnoki
Eltiltva: három (3)
felnőtt bajnoki

FB-359/2016/2017. (11.15.)
Gyalus Zoltán, a Baracs felnőtt csapatának edzője, a Baracs – Sárbogárd Megyei I. osztályú
mérkőzés játékvezetőjével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi
Szabályzat 9. §. 2/a. pont alapján – írásbeli megrovásban részesítve.
FB-360/2016/2017. (11.15.)
Pleskó Pál, a Velence technikai vezetője, a Velence – Martonvásár 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.
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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) 2016. december 07-én (szerda) IFA oktatás miatt az Igazgatóságon nem lesz ügyfélfogadás, az
iroda zárva tart.
c) Az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) 2017. januárjában elindul. A program megismertetéséhez
január hónapban több helyszínen oktatást tartunk. Kérjük a csapatokat, hogy a zökkenőmentes
átállás érdekében vegyenek részt a képzéseken! Pontos információt a későbbiekben közlünk.
2. Versenybizottság tájékoztatása:

ford.

10.
11.
11.

A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi mérkőzések
időpont és/vagy helyszín módosításaihoz:
mérkőzés

Ráckeresztúr – Beloiannisz
Aba-Sárvíz – Cece
MIE – Bicske

osztály

kor

ÖF
U-16
U-16

idő

16.11.19
16.11.20
16.11.20

nap

szombat
vasárnap
vasárnap

óra

helyszín

13:00 Beloiannisz
10:00 Aba
10:00 Csákberény

3. Fegyelmi Bizottság tájékoztatása:
A Fegyelmi Bizottság felhívja a sportszakemberi tevékenységtől eltiltott sportvezetők (edzők)
figyelmét a büntetéssel járó előírások maradéktalan betartására. Kerüljék, még a látszatát is
annak, hogy a csapat körüli teendőket látnak el (például a mérkőzés szünetében az
öltözőépületében tartózkodnak), ellenkező esetben további szankcióval kell számolniuk.
4. Játékvezetői Bizottság tájékoztatása:
2017. január közepén játékvezetői tanfolyam indul.
Kérjük a csapatokat, hogy környezetüket tájékoztassák a lehetőségről! Bővebb információt
később közlünk.
Székesfehérvár, 2016. november 15.
Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató
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