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13/2012-13 (2012.11.08.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás
1. Megjelent a MLSZ Országos Műfüves Pályaépítési Program III. üteme Önkormányzatok és
egyesületek részére.

Bedási határidő 2012. 11.21.
Részletes pályázati információk a www.Veszpremmlsz.hu oldalon.
Ebben az ütemben összesen 100 db pálya megépítésére nyílhat lehetőség döntően 2013 első
felében, de legkésőbb 2013. december 31-ig.

.Egyeztessenek az Önkormányzatokkal, hogy a kormány által
felszabadított forrásokat tervezzék be a jövő évi önrész
biztosítására.
2. Felhívom a csapatok figyelmét, hogy a számlák, büntetések
befizetésének határidejét tartsák be.
Kérek minden csapatvezetőt, hogy a befizetési bizonylatokat
e-mailban, faxon juttassák el számunkra.
A Befizetés elmulasztása fegyelmi vétség.
3. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki. Lehetőség van benne

öltöző felújításra. Kérem, nézzék meg a pályázatot és vegyék fel a
kapcsolatot a helyi önkormányzattal. A Pályázat neve:
Falumegújítás és -fejlesztés, LEADER-program
4. Rugovics Vendel az edzőképzés megyei vezetője UEFA „B” licenc
megújító továbbképzést tart decemberben (egy napos). Amennyiben
2012. 11. 23-ig megfelelő létszámú jelentkező regisztrálja magát az
igazgatóságon. Visszajelzést a veszprem@mlsz.hu e-mail címre várjuk
5. 2012. 12-01 határidővel a veszlszkukacenternet.hu e-mail címet megszüntetjük. Kérem hogy
a nekünk szánt leveleket levelezésükben a veszprem@mlsz.hu címre küldjék
Fegyelmi Bizottság határozatai
408/2012/13.
A FB Sörös Balázs (245952) a Tihany labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 86.§
A/a alkalmazásával 1 (egy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Megrúgta
ellenfelét)
409/2012/13.
A FB Kötél Dániel (288865) a Tihany labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 91.§
3/A/a alkalmazásával 5 (öt) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Kritizálta a
játékvezető ítéletét, majd megpaskolta az arcát, pályáról lefelé szidalmazta)
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421./2012/13.
A FB Marosi István (151041) a Herend labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
86.§ A/a alkalmazásával 1 (egy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (16-oson
belül buktatta gólhelyzetben ellenfelét)
422./2012/13.
A FB Nagy Csaba (157978) a Peremarton labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
76.§ 1, 81.§ 2/A/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Földre lökte ellenfelét)
423./2012/13.
A FB Németh András (130416) a Sümeg labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
91.§ 2/a alkalmazásával 3 (három) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Reklamálás, folyamatosan szidalmazta a játékvezetőt, majd mérkőzést követően levélben bocsánatot
kért.)
424./2012/13.
A FB Molnár István Péter (395285) a Balatonalmádi labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a §
alapján a 91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Szidalmazta a játékvezetőt)
425./2012/13.
A FB Kolat Richárd (226696) a Úrkút labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 86.§
A/a alkalmazásával 1 (egy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Gólhelyzetben
buktatta ellenfelét)
426./2012/13.
A FB Lukácsa Richárd (206500) a TIAC labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
86.§ A/a alkalmazásával 1 (egy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Gólhelyzetben buktatta ellenfelét)
427./2012/13.
A FB Véninger Tamás (165630) a Gyulafirátót labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a §
alapján a 91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Szidalmazta az asszisztenst)
428./2012/13.
A FB Kovács József Gábor (344860) a Gyulafirátót labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a §
alapján a 91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Szidalmazta a játékvezetőt)
429./2012/13.
A FB Kulman György (146511) a Devecser labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
81.§ 1/a, 83.§ a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Dulakodás, visszahúzás)
430./2012/13.
A FB Horváth Roland (319149) a TIAC labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
82.§ 1/C/a alkalmazásával 5 (öt) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Arcon ütötte
ellenfelét)
431./2012/13.
A FB Boldizsár Ákos (286149) a Ugod labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
76.§ 1, 82.§ 1/B/a alkalmazásával 3 (három) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Ellenfelének ugrott, földre vitték egymást, majd összeverekedtek)
432./2012/13.
A FB Altner Roland (236111) a Devecser labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
76.§ 1), 82.§ 1/B/a alkalmazásával 3 (három) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Ellenfelének ugrott, földre vitték egymást, majd összeverekedtek)
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433./2012/13.
A FB Karsai Tibor (166141) a Csopak labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 86.§
A/a alkalmazásával 1 (egy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Nyilvánvaló
gólhelyzetben buktatta ellenfelét)
434./2012/13.
A FB Sörös Máté (166462) a Csopak labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 91.§
1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Folyamatosan
reklamált)
435./2012/13.
A FB Csendes Gábor (161531) a Csabrendek labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a §
alapján a 91.§ 2/a alkalmazásával 4 (négy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Szidalmazta a játékvezetőt, majd megfenyegette.)
436./2012/13.
A FB Vass Gábor (161648) a Szigliget labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
76.§, 80.§ 1/A/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Sípszó után elrúgta a labdát, buktatás)
437./2012/13.
A FB Erdélyi Zoltán (277020) a Nyárád labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
80.§ 1/A/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Buktatás)
438./2012/13.
A FB Krug Csaba (198256) a Városlőd labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Reklamálás, szidalmazta a játékvezetőt)
439./2012/13.
A FB Tomor Tibor (151851) a Kerta labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 79.§
2/a alkalmazásával 3 (három) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Ellenfelét
hátulról megrúgta)
440./2012/13.
A FB Böröcz István (284459) a Lovászpatona labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a §
alapján a 76.§, 91.§ 3/A/a alkalmazásával 15 (tizenöt) bajnoki soron következő mérkőzésen való
szerepléstől, (Reklamálás, dühből szándékosan elrúgta a labdát, szidalmazta a játékvezetőt,felé
köpött)
441./2012/13.
A FB Németh Zoltán (169647) a Marcaltő labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
81.§ 1/A/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Buktatás,
lökdösődött ellenfelével)
442./2012/13.
A FB Scheily Balázs (145744) a Balatonakail labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján
a 84.§ a), 91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Kézzel megfogta a labdát, reklamálás)
443./2012/13.
A FB László Tamás (294196) a Ukk labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 91.§
1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Reklamálás)
444./2012/13.
A FB Borbély Ádám (514786) a Devecser labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
84.§ a), 83.§ a) alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Kezezés, mez húzás)
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445./2012/13.
A FB Peremarton a Peremarton sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 91.§b)
alkalmazásával 8.400.-Ft (Nyolcezernégyszáz forint, mely összeget kézhezvételtől számított 8 napon
belül a megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít
meg) pénzbüntetésre (1 piros és 5 sárga lapot gyűjtött össze)
446./2012/13.
A FB Sümeg a Sümeg sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 91.§ b)
alkalmazásával 8.400.-Ft (Nyolcezernégyszáz forint, mely összeget kézhezvételtől számított 8 napon
belül a megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít
meg) pénzbüntetésre (1 piros és 5 sárga lapot gyűjtött össze)
447./2012/13.
A FB Balatonalmádi a Balatonalmádi sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 91.§
b) alkalmazásával 7.200.-Ft (Hétezerkettőszáz forintmely összeget kézhezvételtől számított 8 napon
belül a megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít
meg) pénzbüntetésre (1 piros és 4 sárga lapot gyűjtött össze)
448./2012/13.
A FB Úrkút a Úrkút sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 91.§ b)
alkalmazásával 7.200.-Ft (Hétezerkettőszáz forintmely összeget kézhezvételtől számított 8 napon
belül a megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít
meg) pénzbüntetésre (1 piros és 4 sárga lapot gyűjtött össze)
449./2012/13.
A FB Gyulafirátót a Gyulafirátót sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 91.§ b)
alkalmazásával 9.600.-Ft (Kilencezerhatszáz forint, mely összeget kézhezvételtől számított 8 napon
belül a megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít
meg) pénzbüntetésre (2 piros és 4 sárga lapot gyűjtött össze)
450./2012/13.
A FB Nemesgulács a Nemesgulács sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 91.§
b) alkalmazásával 4.000.-Ft (Négyezer forint, mely összeget kézhezvételtől számított 8 napon belül a
megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg)
pénzbüntetésre (5 sárga lapot gyűjtött össze)
451./2012/13.
A FB Pápateszér a Pápateszér sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 91.§ b)
alkalmazásával 4.000.-Ft (Négyezer forint, mely összeget kézhezvételtől számított 8 napon belül a
megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg)
pénzbüntetésre (5 sárga lapot gyűjtött össze)
452./2012/13.
A FB Malomsok a Malomsok sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 91.§ b)
alkalmazásával 4.000.-Ft (Négyezer forint, mely összeget kézhezvételtől számított 8 napon belül a
megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg)
pénzbüntetésre (5 sárga lapot gyűjtött össze)
453./2012/13.
A FB Zánka a Zánka sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 91.§ b)
alkalmazásával 4.000.-Ft (Négyezer forint, mely összeget kézhezvételtől számított 8 napon belül a
megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg)
pénzbüntetésre (5 sárga lapot gyűjtött össze)
454./2012/13.
A FB Dabrony a Dabrony sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/a § alapján a 95.§1/a
alkalmazásával Írásbeli figyelmeztetés. () (1. alkalommal állt ki létszám hiányosan)
455./2012/13.
A FB Szentgál a Szentgál sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/B/c negyedik francia
bekezdés § alapján a 95.§1/c alkalmazásával 3 büntető pont levonása a felnőtt csapat évi
összeredményéből () (4. alkalommal állt ki létszám hiányosan az U19-es csapat)
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456./2012/13.
A FB Lesencetomaj a Lesencetomaj sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/p, 10.§ 4/C/b §
alapján a 95.§ 1/b/c alkalmazásával A mérkőzés 3 pontját 3:0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat
javára igazoljuk. Tekintettel arra, hogy pont levonásra nincs mód, a vétkes csapatot 10.000.-Ft
pénzbüntetéssel sújtjuk. Felhívom a sportszervezet figyelmét, hogy "ha egy sportszervezet felnőtt
csapata a bajnoki év folyamán 3 alkalommal lemondja a mérkőzést, melyet a VB nem fogad el, a
csapatot ki kell zárni a bajnokságból", amiben az FB-nek mérlegelési joga nincs. (Tízezer forint, mely
összeget kézhezvételtől számított 8 napon belül a megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés
elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg)
(2. alkalommal nem utazott el, mivel nem történt
lemondás, ez ki nem állásnak minősül.)
457./2012/13.
A FB Magyargencs a Magyargencs sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/p, 10.§ 4/C/b §
alapján a 95.§ 1/b/c alkalmazásával A mérkőzés 3 pontját 3:0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat
javára igazoljuk. Tekintettel arra, hogy pont levonásra nincs mód, a vétkes csapatot 10.000.-Ft
pénzbüntetéssel sújtjuk. Felhívom a sportszervezet figyelmét, hogy "ha egy sportszervezet felnőtt
csapata a bajnoki év folyamán 3 alkalommal lemondja a mérkőzést, melyet a VB nem fogad el, a
csapatot ki kell zárni a bajnokságból", amiben az FB-nek mérlegelési joga nincs. (Tízezer forint, mely
összeget kézhezvételtől számított 8 napon belül a megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés
elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg)
(2. alkalommal nem utazott el, mivel nem történt
lemondás, ez ki nem állásnak minősül.)
458/2012/13.
A FB Bodnár József (239332) a Csopak sportszakember a FSZ 7§ 3. bek. a pont 10.§ 3/a § alapján a
92.§ 1/a, 94.§ 1/a alkalmazásával Írásbeli figyelmeztetés. () (Mérkőzés alatt szidta és zaklatta az
asszisztenset, az ítéletei miatt.)
459/2012/13.
A FB Fekete István (398999) a Csetény sportszakember a FSZ 7§ 3. bek. a pont 10.§ 3/a § alapján a
92.§ 1/a, 94.§ 1/a alkalmazásával Írásbeli figyelmeztetés. () (Hangosan, folytatólagosan kritizálta a
játékvezető ítéleteit és reklamált.)
460/2012/13.
A FB Czigler Sándor (519230) a Malomsok sportszakember a FSZ 7§ 3. bek. a pont 10.§ 3/a §
alapján a 92.§ 1/a, 94.§ 1/a alkalmazásával Írásbeli figyelmeztetés. () (Hevesen gesztikulálva és
kiabálva bírálta a játékvezető ítéleteit.)
461/2012/13.
A FB Zsani László (511732) a Mezőlak sportszakember a FSZ 7§ 3. bek. a pont 10.§ 3/a § alapján a
92.§ 1/a, 94.§ 1/a alkalmazásával Írásbeli figyelmeztetés. () (Szidalmazta a játékvezetőt)
462/2012/13.
A FB Zsigmond József (222629) a Sümeg sportszakember a FSZ 7§ 3. bek. a pont 10.§ 3/a § alapján
a 92.§ 1/a, 94.§ 1/a alkalmazásával Írásbeli figyelmeztetés. () (Játékvezető és asszisztens ítéleteit
kritizálta.)
463/2012/13.
A FB a Balatonszepezd ÖKSC sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/a,d § alapján a 97.§ 2/b
alkalmazásával 5 (öt) hazai mérkőzésre szövetségi ellenőr küldése saját költségre. () bajnoki (A
Balatonszepezd tartalék csapatának játékosa, akik ezen a mérkőzésen nem sportolókként, hanem
nézőkként vettek részt, folyamatosan szidalmazták a játékvezetőket.)
Versenybizottság határozatai
310./2012/13.
A VB Peremarton Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Peremarton A mérkőzésen 1 piros és 5 sárga lapot gyűjtött össze
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311./2012/13.
A VB Sümeg Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Sümeg A mérkőzésen 1 piros és 5 sárga lapot gyűjtött össze
312./2012/13.
A VB Balatonalmádi Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Balatonalmádi A mérkőzésen 1 piros és 4 sárga lapot gyűjtött össze
313./2012/13.
A VB Úrkút Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával tárgyalás
mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi
Bizottságnak. A(z) Úrkút A mérkőzésen 1 piros és 4 sárga lapot gyűjtött össze
314./2012/13.
A VB Gyulafirátót Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Gyulafirátót A mérkőzésen 2 piros és 4 sárga lapot gyűjtött össze
315./2012/13.
A VB Nemesgulács Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60§ alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Nemesgulács A mérkőzésen 5 sárga lapot gyűjtött össze
316./2012/13.
A VB Pápateszér Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Pápateszér A mérkőzésen 5 sárga lapot gyűjtött össze
317./2012/13.
A VB Malomsok Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Malomsok A mérkőzésen 5 sárga lapot gyűjtött össze
318./2012/13.
A VB Zánka Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Zánka A mérkőzésen 5 sárga lapot gyűjtött össze
319./2012/13.
A VB Dabrony Egyesület ügyében Létszám hiány miatt a LVSZ 54.§ (4) alkalmazásával tárgyalás
mellőzésével a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a
létszámhiányos kiállás tényét, ezért átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Dabrony 1.
alkalommal létszám hiányosan állt ki
320./2012/13.
A VB Szentgál Egyesület ügyében Létszám hiány miatt a LVSZ 58.§ (2) alkalmazásával tárgyalás
mellőzésével a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a
létszámhiányos kiállás tényét, ezért átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Szentgál 4.
alkalommal létszám hiányosan állt ki
321./2012/13.
A VB Lesencetomaj Egyesület ügyében El nem utazott csapat miatt a LVSZ 56.§ (3/b) alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította az el
nem utazás tényét, ezért átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Lesencetomaj 2. alkalommal
nem utazott el
322./2012/13.
A VB Magyargencs Egyesület ügyében El nem utazott csapat miatt a LVSZ 56.§ (3/b) alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította az el
nem utazás tényét, ezért átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. A(z) Magyargencs 2. alkalommal
nem utazott el
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323/2012/13.
A VB Lesencetomaj Egyesület ügyében El nem utazott csapat miatt a LVSZ 56.§ (3/b) alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A Lesencetomaj a tavaszi fordulóra elvesztette
a pályaválasztói jogát és köteles az ellenfélhez utazni. A(z) Lesencetomaj A Versenybizottságnál nem
mondták le a mérkőzést.
324/2012/13.
A VB Magyargencs Egyesület ügyében El nem utazott csapat miatt a LVSZ 56.§ 3/b) alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A Magyargencs SE a tavaszi fordulóra
elvesztette a pályaválasztói jogát és köteles az ellenfélhez utazni. A(z) Magyargencs
A
Versenybizottságnál nem mondták le a mérkőzést.
325/2012/13.
A VB Egyesület ügyében Egyéb miatt a LVSZ 31.§ (5) alkalmazásával versenyügyi eljárás keretében
a következő határozatot hozta: A VB engedélyezi, hogy a 2012.10.29-én elmaradt mérkőzést
2012.11.17-én 10,00 óra, ill. 11,00 órai kezdésekkel játszhassák le. A(z) A 2012.10.29-re kisorsolt
mérkőzések hóesés miatt elmaradtak.

Veszprém, 2012.11.08

Csik Ferenc
megyei igazgató
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