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40/2016. (11.30.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő
Versenybizottság határozatai
VB-171/2016/2017. (11.28.)
Jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt megalapozottnak ítéli a Versenybizottság a Káloz óvását az
AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztályú U-19 bajnokság 15. fordulójában, a 2016. november 19-én
10:00 órakor lejátszott Sárosd – Káloz U-19 bajnoki mérkőzés eredménye (4:0) ellen. (Kódszám:
1154303)
A Versenybizottság a pályán elért eredményt törli, a mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a
Káloz U-19 csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 45. §. (4) bekezdés b)
pont 1) alpontja alapján.)
A Versenybizottság a mérkőzésen hivatalos személyként közreműködő játékvezető és játékvezető
asszisztens nyilatkozata alapján megállapította, hogy Rácz Nikolasz (366170) versenyigazolványával
Lakatos Patrik (366164) lépett pályára. A játékosokat az adatbankban található fénykép alapján
azonosították be.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Sárosd U-19 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 15. §. (4) bekezdés a) pontja alapján.)

Fegyelmi Bizottság határozatai
Határozat
szám
FB-394/20162017. (11.29.)
FB-395/20162017. (11.29.)
FB-397/20162017. (11.29.)
FB-398/20162017. (11.29.)

Név

Ig. szám

Egyesület

Osztály

Paragrafus

Hanzli Péter

373513

Főnix-Gold FC

NB. III.

14. §. 2/b.

Suszter László
Márk

320998

Főnix-Gold FC

NB. III.

14. §. 2/b.

Farkas Szilveszter

523508

Bicske

M. I.

13. §. 2/a.

Agg Barnabás

464427

Polgárdi

M. I.

13. §. 2/a.

Büntetés
Eltiltva: három (3)
hétre, 2016.12.17-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.12.03-ig
Eltiltva: egy (1)
U-19 bajnoki
Eltiltva: egy (1)
U-19 bajnoki

FB-396/2016/2017. (11.29.)
Facskó József Tamás, a DFDSE U-20-as futsal csapatának vezetőedzője, a Szilágyi DSE – DFDSE
U-20-as mérkőzés játékvezetőjével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi
Szabályzat 9. §. 2/a. pont alapján – írásbeli megrovásban részesítve.
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FB-399/2016/2017. (11.29.)
A Versenybizottság hamis játékos szerepeltetése miatt fegyelmi eljárást kezdeményezett a Sárosd
ifjúsági (U-19) csapata ellen. A fegyelmi tárgyalásra 2016. december 06. 15.00 órakor kerül sor,
amelyre Rauf Dávidot, az ifjúsági csapat edzőjét és Lakatos Patrik (366164) játékost behívjuk.
Addig a játékos játékjoga fel van függesztve.
FB-400/2016/2017. (11.29.)
Tóth István, a Nádasdladány ifjúsági csapatának vezetőedzője, a Mezőfalva – Nádasdladány U-19es mérkőzés játékvezetőjével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt, mint visszaeső – a
Fegyelmi Szabályzat 9. §. 2/c/3. pont alapján – minden labdarúgással kapcsolatos
sportszakemberi tevékenységtől (kispadtól) kettő (2) hónapra eltiltva, a büntetés végrehajtása
azonban hat (6) hónapra, 2017. május 29-ig felfüggesztve.

TÁJÉKOZTATÁS
1. Igazgatóság tájékoztatása:
a) 2016. december 07-én (szerda) IFA oktatás miatt az Igazgatóságon nem lesz ügyfélfogadás, az
iroda zárva tart.
b) 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.
c) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság meghirdette a
HISZEK Benned Sport Programot (Helyi, Integrált Szabadidősportos és Egyesületi
Keretek közötti Sport Program)
A program céljaként az egészséges életmódra nevelést, a versenysportban és az ahhoz
kapcsolódó utánpótlás-nevelésben és tehetséggondozásban rejlő lehetőségeket a társadalmi
felzárkóztatás terén, valamint a szabadidősportot végző társadalmi rétegek szélesítésének
jelentőségét az ország népegészségügyi mutatóinak fejlődése érdekében jelölte meg.
A HISZEK Benned Sport Program egyik alprogramjaként az ország bármely területén működő
kis-és közepes sportegyesületek utánpótlás bázisának növelését kívánja támogatni az
Államtitkárság a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) közreműködésével.
Olyan projektek nevezését várja a SOSZ, melyek a tehetség-kiválasztáshoz, tehetséggondozáshoz kapcsolódó teendőkhöz társuló feladatok megvalósítását szolgálnák, például:
sportági toborzó események szervezése, a megnövekedett taglétszám következtében szükséges
sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások, nevezési díjak ráfordításainak
biztosítása. A támogatási időszak: 2016. szeptember 15. - 2017. március 15.
Az alprogram 150 000 000 Ft forrást biztosít pályázati úton a sportszervezeteknek, mely
pályázatnak a lebonyolítója a Sportegyesületek Országos Szövetsége.
Bővebb információ: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/sportertfelelos-allamtitkarsag/hirek/hiszek-benned-sport-program

2

2. 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.

3. Játékvezetői Bizottság tájékoztatása:
2017. január közepén játékvezetői tanfolyam indul.
Kérjük a csapatokat, hogy környezetüket tájékoztassák a lehetőségről! Bővebb információt
később közlünk.

4. Szakmai Bizottság tájékoztatása:
a) A téli szünetben ismét megrendezésre kerül a Fejér Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság
Időpont:
2017. január 28. – 2017. február 19.
Tervezett lebonyolítás:
Több helszínen 2 x 4 csapat részvételével.
A Versenykiírást rövidesen közzé tesszük honlapunkon.
b) Az edzői licenchosszabbító vizsgáról bővebb információ a http://coacheducation.hu/vizsga
oldalon található.

Székesfehérvár, 2016. november 30.

Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató
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