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21/2015-16 (2015.12.09.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

 
Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. Támogatjuk a mellékletben szereplő Női Összetett Kupát.  

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

 
2. 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. 

 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 

 
320./2015/16. 
A VB Herend Egyesület ügyében  El nem utazás, ki nem állás miatt a LVSZ 55.§ (7), alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította az el nem utazás, ki nem 
állás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Herendi PSK U19-es csapatát. A mérkőzést 3pont 
3:0-val a Péti MTE U19-es csapata javára igazolja. A Herendi PSK U19-es csapata a tavaszi fordulóra 
elveszti a pályaválasztói jotát utaznia kell Pétfürdőre. 
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321./2015/16. 
A VB a Herendi PSK-FAK U19-es mérkőzés óvásának ügyében a LVSZ 61.§ (2/c) alkalmazásával 
jogosulatlan játék miatt a mérkőzést 3 pont 3:0-val a Fűzfői AK javára igazolja. 
 
322./2015/16. 
A VB a Téli Kupára benevezett 30 csapatot 5 csoportba sorolta (Veszprém, Ajka, Pétfürdő, 
Balatonfüred, Pápa). Az érintettek e-mailben kiértesítésre kerültek. 
 
323./2015/16. 
A VB Péti MTE Egyesület ügyében a 2015/16. évi őszi Bozsik U11, U13-as tornán való ki nem állás 
miatt a Veszprém Megyei I. osztályú férfi felnőtt Versenykiírás 14. 1/b pontja és az LVSZ 58.§ (7/c) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 3. ki nem 
állás tényét. 3 büntető pont levonása a Péti MTE felnőtt csapatának évi összeredményéből.  
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0439 
A FB Pavelka Béla (166365) labdarúgó FAK 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)   2 (kettő)  bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0440 
A FB András Szabolcs (303984) labdarúgó Peremarton 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)   1 (egy)  
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0441 
A FB Molnár László (226675) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)   1 (egy)  bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0442 
A FB Schrancz Tibor (210478) labdarúgó Öskü 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)    2016. január 
10-ig a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0443 
A FB Tóth Zoltán (286169) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)   2016. január 10-ig  
a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0444 
A FB Mocher Dávid István (202083) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)   
1 (egy)  futsal mérkőzéstől eltiltja  
 

Fellebbviteli Bizottság határozatai 

 

5/2015-16  
A Fellebbviteli Bizottság a Versenybizottság 246/2015-16. sz. határozatát hatályon kívül helyezi és a 
Versenybizottságot új eljárás lefolytatására, újabb határozat hozatalára utasítja. 
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.12.09.       megyei igazgató 


