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Tájékoztatás 

 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. A Megyei I. és II. osztályú bajnokság 2017.02.25.-26-án kezdődik. A 
ligaértekezleten elhangzottaknak megfelelően, amennyiben valamelyik pálya 
használhatatlan az időjárási viszonyok miatt, legkésőbb három nappal a 
mérkőzés kezdete előtt kérjük bejelenteni a Versenybizottság felé. A két 
egyesületnek 8 napon belül meg kell állapodnia a mérkőzés új időpontjáról. 

2.  
Felhívunk mindenkit, hogy az IFA rendszerbe felhasználóként lépjen be, 
ismerkedjen a rendszerrel, hogy a bajnokság kezdetekor gördülékenyen 
menjen a jegyzőkönyvek felvitele, és az egyéb tevékenységek elintézése (pl.: 
mérkőzésmódosítási kérelem). 

 
3. Minden csapat számára egy szkennert és 1-10-ig számozással feliratozva 10 db 

rendezői mellényt biztosítunk. Kérem, a tavasszal a rendezői létszámuk betartását, és a 
mellények használatát. A rendezői jelenlétet tavasszal a Versenybizottság kiemelten 
ellenőrzi. 

A szkenner és a rendezői mellény átvehető az Igazgatóságon. Akik még ezt nem 
tették meg mihamarabb vegyék át az eszközöket. 

 
4. Változatlanul várjuk a csapatlogókat a veszprem@mlsz.hu-ra, hogy az adatbankban a 

csapat méltón jelenjen meg, ne szürke foltként legyen a tabellán. 
 

Versenybizottság határozatai 

 
368/2016/2017 
A VB a VFC USE “B” Egyesület ügyében  Megyei 15 Futsal leány mérkőzésen történt ki nem állás 
miatt a FVSZ 48.§ (3) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét. Szigorú megrovásban részesíti a VFC USE “B” csapatát. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val az FC Ajka, a Balatonfüredi FC, a VFC USE “A” és a VFC Sport Kft. csapata 
javára igazolja. 
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369/2016/2017 
A VB a Devecser SE Egyesület ügyében  Megyei U15 Futsal mérkőzésen történt ki nem állás miatt a 
FVSZ 48.§ (3) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a 3. ki nem állás tényét. Szigorú megrovásban részesíti a Devecser SE csapatát. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Gyulafirátót SE, az FC Ajka “A” és az FC Zirc csapata javára igazolja. A 3. 
ki nem állá miatt az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
370/2016/2017 
A VB a Várpalotai BSK Egyesület ügyében  Megyei U15 Futsal Rájátszás mérkőzésen történt ki nem 
állás miatt a FVSZ 48.§ (3) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét. Szigorú megrovásban részesíti a Várpalotai BSK csapatát. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Haladás VSE, a VFC USE “C” és a Szilágyi DSE csapata javára igazolja. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/449 
A FB Balatonfüred FC – Fűzfői AK Téli Kupa mérkőzésen történtek alapján  Szalai László  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 (egy) Téli Kupa mérkőzésre.   
 

Mellékletek 

 
 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2017. február 16.       megyei igazgató 

 


