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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
Élő közvetítés lesz a hétvégén is! A mérkőzést a honlapon 

találják! 

 
 
Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. A Versenybizottság a Versenykiírásban foglaltak szerint a Megyei I. osztályban 

tavaszról előre hozott fordulót tervez a december 13-i hétvégén vasárnap, (szombat 12-

e munkanap)! Szeretnénk, ha a sűrű tavaszi fordulókban több mozgásterünk lenne, egy 

esetleges időjárási visz major esetén. Ne kelljen hétközi fordulót beiktatnunk. 

Az időjárás előre jelzések függvényében a végleges döntést az utolsó forduló utáni 

héten december 9-én (szerdán) közöljük a csapatokkal.  

 

2. Támogatjuk a mellékletben szereplő Női Összetett Kupát.  

Nevezni 2015.12.10-ig Bagó Jánosnál lehet. Részletek a csatolt mellékletben. 

 
3. Az Igazgatóság által megrendezett Futsal bajnokságunkkal célunk az, hogy 

versenyrendszert biztosítunk Önöknek a téli időszakban. 
 
Ez a Versenysorozat ugyanolyan bajnoksága az Igazgatóságnak, mint bármelyik labdarúgó 
bajnokság. 
A szabályzatok hasonlóképpen vonatkoznak a csapatokra, mint a többi bajnokság esetén, 
csak a futsal szakágban. 
 
Kérem a jövőben a következőkre ügyeljenek: 
 

 A versenykiírásban bent van csak számozott mezben lehet pályára lépni! Ennek 
hiányában követhetetlenné válnak a góllövők, fegyelmi intézkedések. 

 Nagyon fontos csak futsal vagy labdarúgó játékengedéllyel és érvényes sportorvosival 
lehet pályára lépni!  

 Egy nap egy csapatban játszhat a játékos! Ha U11-ben játszik már nem játszhat a U13-
ban! 

 Az Igazgatóság minden egyesület számára futsal labdát biztosított. Akik még nem vitték 
el, az Igazgatóságon átvehetik. A tornákra kötelező elvinni, hisz ezek lesznek a 
mérkőzéslabdák. 

 A mérkőzés előtt legalább fél órával érjenek oda a csarnokba, hogy átöltözésre, 
jegyzőkönyv írásra maradjon idő. 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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 Kérjük Önöket, hogy az első két mérkőzésen szereplő csapat „házigazdaként” 
kommunikáljon a játékvezetővel és a tornaterem gondnokával, hogy segíthet-e valamiben 
a torna gördülékenységében! 

 Az első fordulók kivételével a mérkőzés módosítási kérelmeket a megszokott 
nyomtatványon kérjük az Igazgatóságra bejuttatni, mert ez alapján fogjuk engedélyezni. 

 
Szeretnénk hagyományt teremteni  a téli foglalkoztatására a labdarúgóinknak. 

 

Versenybizottság határozatai 

 
317./2015/16. 
A VB Sümeg Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/b), 62.§ (6/a) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 2. létszámhiányos kiállás 
tényét. Egy büntető pont levonása a Sümeg VSE U19-es csapatától. A mérkőzés a 70. percben 
félbeszakadt, mert a vendég csapat létszáma sérülés miatt 7 fő alá csökkent. A mérkőzés pályán elért 
eredményét (11:0) jóváhagyja. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0431 
A FB Kallós Levente (302461) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)   1 (egy)  bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0432 
A FB Fördős Kevin Martin (686082) labdarúgó FAK 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)   1 (egy) 
hétre (azaz 2015.11.28.-12.05-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0433 
A FB Magashegyi Ádám (433742) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)   3 
(három) hétre (azaz 2015.11.28.-12.19-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0434 
A FB Muzsi Ákos (109908) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b) 78. §   b)   1 
(egy) hétre (azaz 2015.11.28.-12.05-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0435 
A FB Vastag Roland (259256) labdarúgó Ajka Kristály 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)   1 (egy) 
hétre (azaz 2015.11.28.-12.05-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0436 
A FB Boldis Géza (289325) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)  1 (egy) hétre 
(azaz 2015.11.29.-12.06-ig)  a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0437 
A FB Vároczi Dávid (570235) labdarúgó Herend 7. § (2)  a, b, h, i) 10. § (1)  d, c) 72. § (2)  b)   2016. 
június 30-ig  a játéktól eltiltja (Az eltiltás alatt álló játékos más személy okiratával lépett pályára) 
 
2015-16/0438 
A FB Sóskuthy Barnabás (234561) sportszakember Herend 7. § (3)  i, b) 10. § (3)  c, b) 85. § (1)  c)   
2016. április 30-ig  a labdarúgással kapcsolatos mindennemű sportszakemberi tevékenységtől eltiltja 
(Egy eltiltás alatt álló játékost szerepeltetett más személy okiratával.) 
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.12.02.       megyei igazgató 


