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Tájékoztatás
Tisztelt Csapatvezetők!
1. 2016.01.15-től játékvezetői tanfolyam indul.
A tanfolyamra várjuk labdarúgóikat, vezetőiket.
Várjuk azokat a 28-35 év közötti játékosokat, akik a pályafutásuk után erőt éreznek a
játékvezetői hivatás elkezdéséhez.
A megyei bajnokságainkban szükséges lenne több éves játékos múlttal rendelkező új
kollégára.
Vállalják be a kihívást, ismerjék meg a játékvezetői munkát.
Jelentkezni a veszprem.mlsz.hu, illetve a www.jatekvezetoleszek.hu internetes oldalon lehet.
Egyéb információt a megyei felelősnél Szalai Lászlónál (tel.: 70/3986597) tudnak kapni.

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
versenyrendszert biztosítunk Önöknek a téli időszakban.

célunk

az,

hogy

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 U13ban!
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.
Magyar Labdarúgó Szövetség
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Versenybizottság határozatai
326./2015/16.
A VB Felsőörs Egyesület ügyében Ki nem állás miatt a LVSZ 55.§ (7) alkalmazásával a következő
határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. A mérkőzés
eredményét 3 pont 3:0-val a Tótvázsonyi SE javára igazolja. A Téli Kupa Versenykiírásának 15. I)
pontja alapján ki nem állás miatt az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak.
327./2015/16.
A VB Sümeg Egyesület ügyében Ki nem állás miatt a LVSZ 55.§ (7) alkalmazásával a következő
határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. A mérkőzés
eredményét 3 pont 3:0-val a Balatonalmádi SE javára igazolja. A Téli Kupa Versenykiírásának 15. I)
pontja alapján ki nem állás miatt az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak.
Fegyelmi Bizottság határozatai
2015-16/0446
A FB Kovács Kornél (110458) labdarúgó Ajka Kristály 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 75. § (2) a)
Téli Kupa mérkőzéstől eltiltja

1 (egy)

2015-16/0447
A FB Kizmus Jácint (196944) labdarúgó Somló 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 75. § (2) a) 72. § (1) a) 4
(négy) Téli Kupa mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0448
A FB Felsőörs sportszervezet Felsőörs 7. § (4) a) 10. § (4) p) 86. § (1) b) 13. §
10.000.- Tízezer
forint pézbüntetéssel sújtja, mely összeget, a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15.
napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget von
maga után (Téli Kupán nem állt ki)
2015-16/0449
A FB Sümeg sportszervezet Sümeg 7. § (4) a) 10. § (4) p) 86. § (1) b) 13. §
10.000.- Tízezer
forint pézbüntetéssel sújtja, mely összeget, a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15.
napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget von
maga után (Téli Kupán nem állt ki)
Mellékletek
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája

Veszprém, 2016.01.13.

Magyar Labdarúgó Szövetség

Csik Ferenc
megyei igazgató
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