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Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!
Pápai Perutz FC – Herendi PSK mérkőzés feltöltve!

Tisztelt Csapatvezetők!
A Versenybizottság felhívja a csapatok figyelmét, hogy a Megyei I. osztály U19-es
versenykiírása rendelkezik arról, hogy a bajnoki mérkőzésen csak 5 fő túlkoros írható be a
jegyzőkönyvbe és lehet egyszerre a pályán.
A Megyei II. osztály U19-es bajnoki mérkőzésen 5 fő túlkoros tartózkodhat egyszerre a pályán,
de a mérkőzés jegyzőkönyvében több túlkoros is beírható.
A Megyei I. osztály, II. osztály és III. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésen a legfiatalabb játékos
a mérkőzés napjáig betöltött 16. életévű lehet.
A Megyei III. osztály tartalék és a Megyei IV. osztály felnőtt bajnokságban a mérkőzés napjáig
betöltött 15. életévű játékos léphet pályára.
Kérjük az egyesületek vezetőit, ha mérkőzés előtt minimum 30 perccel az internet kapcsolat
nem érhető el, akkor papír alapú jegyzőkönyvet töltsenek ki, hogy a mérkőzés kezdési
időpontjai betarthatóak legyenek. Természetesen, ha a mérkőzés alatt vagy közvetlen utána
létrejön a kapcsolat, akkor kérjük kitölteni az elektronikus jegyzőkönyvet.

A Magyar Kupa III. fordulója 2015.09.02. (szerda) 16.30 órakor kerül lejátszásra,
melynek sorsolását mellékletben megtalálják.
A Verseny és Fegyelmi Bizottságok ülésrendje a következő:
Versenybizottság:
Fegyelmi Bizottság:

Hétfő 15.00 – 16.00 óra között
Kedd 15.00 – 16.00 óra között

Külön idézés nélkül ebben az időpontokban lehet meghallgatást kérni.
E-mailben kérjük jelezni az igényüket!

A fenti bizottsági napokon nincs ügyfélfogadás!

Magyar Labdarúgó Szövetség
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Regisztrációs kártya feltételek:
Akinek az adott csapatra szóló regisztrációs kártyája van, az az érvényességi idejéig leülhet a
kispadra (az Egyéb kártyával rendelkezők is!)
-

Vezetőedző, asszisztens edző, szakmai igazgató, kapusedző, erőnléti edző, utánpótlás
szakágvezető, utánpótlás vezetőedző, utánpótlás edző:
érvényes diploma és licenc kártya, (megyei I. osztályban a megbízási szerződést is
kérjük a felületre feltölteni.) (utánpótlás kártyával rendelkező sportszakember
mindegyik UP csapatnál leülhet a kispadra függetlenül a korosztálytól!) Egy személy
egy felnőtt és egy UP regisztrációs kártyával is rendelkezhet.

-

Orvos:
MOK kártya vagy Orvosi működési engedély kártya és MLSZ által kiadott orvosi licenc

-

Fizioterapeuta (gyógytornász, rehabilitációs edző), masszőr:
OKJ végzettség

-

Technikai vezető:
Egy csapatnál kettő főnek adható ki kártya (megyei I. osztályban a megbízási
szerződést is kérjük a felületre feltölteni.) Egy mérkőzésen csak egy technikai vezető
ülhet a kispadon.
Kit manager:
Egy csapatnál kettő főnek adható ki kártya (megyei I. osztályban a megbízási
szerződést is kérjük a felületre feltölteni.) Egy mérkőzésen mindkét Kit manager leülhet
a kispadra.

-

-

Tolmács:
Nyelvvizsga

A Magyar Labdarúgó Szövetség egységesítette a megyei honlapok felépítettségét.
2015. 07. 15-től az alábbi URL címen leszünk elérhetőek. Az új honlap elérhetősége:

http://veszprem.mlsz.hu/
A Napló a 2015/2016-os szezonban is kéri a klubok, csapatok segítségét ahhoz, hogy a
szurkolók és olvasók minél részletesebb és pontosabb beszámolókhoz jussanak.
Minden csapatot (a megyei első osztálytól a negyedikig) arra kérünk, hogy közvetlenül (!) hazai
mérkőzésük után, vagy minél előbb, ahogy lehet, jutassák el tudósításaikat
szerkesztőségünknek a sport@naplo.plt.hu e-mail címre.
Amit kérnek:
- nézőszám
- 2-3 mondat a meccsről (rangadó esetén lehet több is)
- jók (mind hazai, mind vendég részről)
Horváth Gábor
újságíró, szerkesztő
Napló, Pannon Lapok Társasága
8200, Veszprém, Házgyári út 12.
06/30/2932162

Sportorvosi:
Felhívom a csapatok figyelmét, hogy a Magyar Kupa és a bajnokság első
mérkőzéseire készíttessék el a sportorvosi igazolásokat. Ennek hiányában a
játékvezetők, nem engedik a játékost pályára lépni.
Játékengedélyek:
Felhívom a csapatok figyelmét, hogy a Magyar Kupa és a bajnokság első
mérkőzéseire készíttessék el a játékengedélyeket. Ennek hiányában a játékvezetők,
nem engedik a játékost pályára lépni.
Magyar Labdarúgó Szövetség

2015-2016 ( 6. ) számú Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő

Amatőr szerződések, játékengedély:
Azon csapatok, akik amatőr szerződést kötnek a játékosaikkal az aláírást
követően 2-3 napon belül érkeztetni kell az Igazgatóságra a fedőlappal együtt a
dokumentumot. Az átigazolás és a játékengedély kiadása a szerződés felvitelét
követően történhet meg.
TAO:
Tájékoztatásul közlöm, hogy a TAO beszámolók feltöltéséhez Németh Zsoltné kollégánk
tud segítséget adni. Elérhető a 30/5889001 telefonszámon, hétköznap 8-16 óra között. Mivel
régiós (Komárom Fejér Veszprém) feladatról van szó, amennyiben nem tudják elérni, hívhatják
a TAO felületen lévő segítő telefonszámot is vagy kollégánk visszahívja Önöket.
Versenybizottság határozatai
48./2015/16.
A VB Peremarton Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
49./2015/16.
A VB TIAC Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
50./2015/16.
A VB Csetény Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
51./2015/16.
A VB Badacsonytomaj Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/a) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Badacsonytomaji SE U19-es csapatát.
52./2015/16.
A VB Vanyola Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/a) alkalmazásával a következő
határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért
írásbeli megrovásban részesíti a Vanyola SE felnőtt csapatát.
53./2015/16.
A VB Vanyola Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/a) alkalmazásával a következő
határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért
írásbeli megrovásban részesíti a Vanyola SE tartalék csapatát.
54./2015/16.
A VB Nyirád Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/a) alkalmazásával a következő
határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért
írásbeli megrovásban részesíti a Nyirád KSE tartalék csapatát.
55./2015/16.
A VB Csót Egyesület ügyében mérkőzés kezdési időpontjának be nem tartása miatt a LVSZ 45.§ (3)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a késés
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Csót SE felnőtt csapatát.
Fegyelmi Bizottság határozatai
2015-16/0033
A FB Kalapács Roland (250435) labdarúgó Pét 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 76. § (2) a)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja

3 (három)

2015-16/0034
A FB Lübkemann Fred (192975) labdarúgó VLS KFT Veszprém 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 75. § (2) a)
1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
Magyar Labdarúgó Szövetség
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2015-16/0035
A FB Szabó Bálint (196651) labdarúgó TIAC 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 77. § a) 82. § (1) a) 1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0036
A FB Szloboda Milán Patrik (417174) labdarúgó Öskü 7. § (2) a, b) 10. § (1) d) 78. § b)
hétre (azaz 2015.08.22.-08.29-ig) a játéktól eltiltja

1 (egy)

2015-16/0037
A FB Pacsuta Norbert (304430) labdarúgó Szentantalfa Nivegy-völgy 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 75. §
(2) a) 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0038
A FB Szórádi György (170577) labdarúgó Nemesszalók 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 76. § (1) a)
(három) bajnoki mérkőzéstől eltiltja

3

2015-16/0039
A FB Kovács Nándor (168472) labdarúgó Nemesgörzsöny 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 75. § (2) a)
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja

1

2015-16/0040
A FB Gróf Ákos (313896) labdarúgó Lesenceistvánd-Uzsa 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 75. § (2) a)
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja

1

2015-16/0041
A FB Vágó Ádám (188284) labdarúgó Zalahaláp 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 82. § (1) a)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja

1 (egy)

2015-16/0042
A FB Jurik Tihamér (150681) sportszakember Vaszar 7. § (3) a) 10. § (3) c) 72. § (1) 83. § (1) b) 2
(kettő) bajnoki mérkőzésre a kispadtól eltiltja
2015-16/0043
A FB Peremarton sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b)
8.400.- Ft, azaz
Nyolcezernégyszáz 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
2015-16/0044
A FB TIAC sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 7.200.- Ft, azaz Hétezerkettőszáz
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
2015-16/0045
A FB Csetény sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 6.000.- Ft, azaz Hatezer 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
2015-16/0046
A FB Bachstetter Tamás (125102) sportszakember Herend 7. § (3) a, d) 10. § (3) c) 85. § (1) c) 15.
§ (1)
2 (kettő) hónapra azaz (2015.08.15.-10.15-ig) a labdarúgással kapcsolatos mindennemű
sporttevékenységtől eltiltja. A FB a büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggeszti. (A játékosát más
személy igazolásával próbálta pályára küldeni)
2015-16/0047
A FB Tóth Viktor (438747) labdarúgó Herend 7. § (2) a, b) 10. § (1) d) 72. § (2) a)
mérkőzéstől eltiltja
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Mellékletek
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája
2. Magyar Kupa III. forduló sorsolása

Veszprém, 2015.08.27.

Magyar Labdarúgó Szövetség

Csik Ferenc
megyei igazgató
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