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Tájékoztatás 

 
Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Igazgatóság utolsó munkanapja 2015. december 18-a 
(péntek), a 2016. évi első munkanap 2016. január 4-e (hétfő). 
 

2. Az Igazgatóság telefonszáma az alábbiak szerint változott: 
 

Telefon: 88/568-220, 88/568-221 
 

Fax:  88/401-396 (Ez a szám csak faxként fog a jövőben üzemelni) 
 

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. 

 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. 
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Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0445 
A FB Várpalota sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b)   13. §    30.000.- Ft, azaz 
Harmincezer  forint pénzbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját 
követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi 
vétséget von maga után (A sportszervezet 5 alkalommal nem vett részt a Bozsik program U13-as 
rendezvényén) 
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.12.16.       megyei igazgató 


