
1 

MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG 
Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. 

Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D 

Számlaszám: 11707024-20480909 Adószám:19020848-2-43 

Tel/Fax: 92/ 510-359, Tel: 92/348-206 

E-mail: zala@mlsz.hu Honlap: www.zalamlsz.hu 
 

20/2015. (05.28.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő 
 
 

 
 

Versenybizottsági határozatok 
 

 

470/2014-2015 (05.27) VB Határozat  

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2015.05.23-án elmaradt Olajmunkás SE – Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák 

U21-es korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2015.06.02.(kedd) 18:00 óra 

 

471/2014-2015 (05.27) VB Határozat  

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2015.05.31-re kisorsolt Bárszentmihályfa – Szilvágy SE megyei III. osztályú 

felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2015.05.30.(szombat) 17:00 óra 

 

472/2014-2015 (05.27) VB Határozat    

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2015.05.31-én 15,00 és 17:00 órára kisorsolt Zalaháshágy – Csatár SK. megyei 

III. osztályú felnőtt és tartalék bajnoki labdarúgó mérkőzések lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2015.05.31.(vasárnap) 15:30 felnőtt, 13:30 tartalék 

 

473/2014-2015 (05.27) VB Határozat  

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2015.06.06-án 15:00 órára kisorsolt Lets Do It Technoroll Teskánd KSE – ZTE 

FC ZRT női bajnoki labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2015.06.06.(szombat) 13:00 óra 

 

474/2014-2015 (05.27) VB Határozat  

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2015.03.07-ről elhalasztott Szepetnek SE - Zalagrár Pókaszepetk SE U21-es 

korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2015.06.03.(szerda) 18:00 óra 

 

475/2014-2015 (05.27) VB Határozat  

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2015.04.23-ról elhalasztott CSÁCS-NSE – Zalagrár Pókaszepetk SE U17-es 

korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2015.06.01.(hétfő) 17:00 óra 
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476/2014-2015 (05.27) VB Határozat  

A 2015.04.14-re kisorsolt U15-ös korosztályú tornán (VI. csoport) a Műszer Automatika FC 

Napred csapata nem jelent meg. A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás 

mellőzésével – meghozta határozatát, az elmaradt mérkőzések 3 bajnoki pontját 3:0 

gólkülönbséggel a vétlen csapatok javára igazolja. (Vsz. 57§ (4)) Továbbá második ki nem állás 

miatt, mérkőzésenként 3 büntetőpont kerül levonásra az Műszer Automatika FC Napred U15-

ös korosztályú csapatának évi összeredményéből. (VSZ. 58§ (7) b)) 

 

477/2014-2015 (05.27) VB Határozat  
A 2015.05.24-én lejátszott CSÁCS-NSE – Műszer Automatika FC Napred U21-es 

korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzésre a Műszer Automatika FC Napred csapata 

létszámhiányosan állt ki, és játszotta végig a mérkőzést. A versenybizottság versenyügyi eljárás 

során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, második létszámhiányos kiállás miatt 1 

büntetőpont kerül levonásra az FC Napred csapatától. (Vsz. 58§ (6) b)) 

 

478/2014-2015 (05.27) VB Határozat  

A 2015.05.23-ra kisorsolt Molnári SE – Galambok SC megyei II. osztályú felnőtt bajnoki 

labdarúgó mérkőzés elmaradt, mivel a Galambok SC csapata nem állt ki a mérkőzésre. A 

versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 

mérkőzés 3 bajnoki pontját 3:0 gólkülönbséggel a vétlen Molnári SE csapatának javára igazolja, 

továbbá 3 büntetőpontot levon a Galambok SC csapatának évi összeredményéből. (Vsz. 56§ (3) 

b)) 

 

479/2014-2015 (05.27) VB Határozat 

A 2015.05.24-én lejátszott Vaspör OSE – Alsónemesapáti TE megyei III. osztályú felnőtt 

bajnoki labdarúgó mérkőzésre az Alsónemesapáti TE csapata létszámhiányosan állt ki, és 

játszotta végig a mérkőzést. A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás 

mellőzésével – meghozta határozatát, első létszámhiányos kiállás miatt írásbeli megrovásban 

részesíti a Alsónemesapáti TE csapatát. (Vsz. 54§ (7) ca)) 

 

480/2014-2015 (05.27) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát a 

pályák alkalmatlansága miatt elmaradt mérkőzésekről. A bizottság felhívja az alább felsorolt 

mérkőzések csapatainak figyelmét, hogy 2015.06.01-ig jelezzék az elmaradt mérkőzések 

lejátszásának új időpontjait: 

 2015.05.22 Zalagrár Pókaszepetk SE – Police-Ola LSK  U17 

2015.05.22. Police-Ola LSK – ZTE FC ZRT   női felnőtt 

2015.05.22 Szepetnek SE – Horváth-Méh Kiskanizsa  U17   

 2015.05.23 Semjénháza SE – Hévíz SK    U21 

 2015.05.23 Z-Service Zalaszentmihály – Rédics KSE  U19 

2015.05.23 Szerdahely FC – Sormás SE    III. osztály felnőtt 

2015.05.25 Műszer Automatika Napred – Miklósfa SE U17 

2015.05.23 Végh Farm Pakod KSE – Kinizsi SK Gyenesdiásnői felnőtt 

 

481/2014-2015 (05.27) VB Határozat  

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2015.05.30-ra kisorsolt Csács-NSE – Police-Ola LSK U17-es korosztályú 

bajnoki labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2015.06.04. (csütörtök) 17:00 óra 

 

482/2014-2015 (05.27) VB Határozat  
A 2015.05.10-re kisorsolt Police-Ola LSK - Kehidakustány SE megyei női bajnoki labdarúgó 

mérkőzés elmaradt, mivel a Kehidakustány SE csapata nem állt ki a mérkőzésre. A 

versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 
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mérkőzés 3 bajnoki pontját 3:0 gólkülönbséggel a vétlen Police-Ola LSK csapatának javára 

igazolja, továbbá 3 büntetőpontot levon a Kehidakustány SE csapatának évi összeredményéből. 

(Vsz. 56§ (3) b)) 

 

483/2014-2015 (05.27) VB Határozat  
A 2015.05.24-re kisorsolt Szepetnek SE – AF Páterdomb LSC megyei női bajnoki labdarúgó 

mérkőzés elmaradt, mivel a Szepetnek SE csapata írásban lemondta a mérkőzést. A 

versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 

mérkőzés 3 bajnoki pontját 3:0 gólkülönbséggel a vétlen AF Páterdomb LSC csapatának javára 

igazolja. (Vsz. 56§ (3) a)) 

 

484/2014-2015 (05.27) VB Határozat  
A 2015.05.24-re kisorsolt Csatár SK – Szivárvány Bútor Hahót megyei III. osztályú felnőtt 

bajnoki labdarúgó mérkőzés elmaradt, mivel a Szivárvány Bútor Hahót csapata írásban lemondta a 

mérkőzést. A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a mérkőzés 3 bajnoki pontját 3:0 gólkülönbséggel a vétlen Csatár SK csapatának 

javára igazolja. (Vsz. 56§ (3) a)) 

 

485/2014-2015 (05.27) VB Határozat  
A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2015.05.23-ra kisorsolt ZTE FC ZRT – AF Páterdomb LSC U17-es korosztályú 

bajnoki labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2015.06.04. (csütörtök) 18:00 óra 
 

486/2014-2015 (05.27) VB Határozat  

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát a 

Zala Megyei Kupa 6. fordulójának eredményeiről: 

 
dátum idő hazai csapat - vendég csapat 

 
eredmény 

 
 

2015.05.20  Szerda  17:00 AF PÁTERDOMB LSC - HÉVIZ SK 
 1  - 8  

2015.05.26  Kedd  17:00 TARR SPRINT ANDRÁSHIDA - LENTI TE SPORT 36 
 1  - 1  

büntetőkkel: 
 

3 - 2 

 

487/2014-2015 (05.27) VB Határozat  
A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát a 

Zala Megyei Kupadöntő mérkőzéseiről. 

 
dátum idő hazai csapat - vendég csapat 

 
eredmény 

 
 

2015.06.03  Szerda  17:00 AF PÁTERDOMB LSC - LENTI TE SPORT 36 
  

- 
 

  
20:00 TARR SPRINT ANDRÁSHIDA - HÉVIZ SK 

  
- 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Zalaegerszeg, 2015. május 28. 

 Józsi György sk. 

 Igazgató 


