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Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!
A hétvégén vasárnap 17,00-tól a Fűzfői AK – Csetény SE
mérkőzés közvetítése lesz látható

Tisztelt Csapatvezetők!
1. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a labdarúgás játékszabályai megváltoztak, melyet az alábbi
linken megtekinthetnek. http://igazgatosagok.mlsz.hu/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/3Summary-of-Law-Changes-for-Players-Coaches-and-Media-HUN.pdf
2. A Versenybizottság felhívja a csapatvezetők figyelmét a Versenyszabályzat 41.§ (5) a) b)
pontjára:
a) Ha egy nagypályás csapatban 7 (hét) játékosnál kevesebb van játékra kész
állapotban, a mérkőzést nem szabad elkezdeni. Csökkentett pályaméretű
bajnokságban mérkőzést csak akkor szabad elkezdeni, ha mindkét csapat a
versenykiírásban meghatározott csapatlétszámmal a mérkőzés helyszínén
megjelent és az összes a mérkőzésre jelölt játékos játékra kész állapotban van. A
mérkőzést a létszámhiányos csapat miatt kell elmaradtnak tekinteni. A mérkőzés
eredményét a Versenybizottság állapítja meg a versenyügyi eljárás lefolytatása
után.
b) Ha a mérkőzés folyamán valamelyik csapatban a játékosok száma véglegesen 7
(hét) fő alá csökken, a mérkőzést a játékvezető köteles beszüntetni. Ha csökkentett
pályaméretű mérkőzés folyamán valamelyik csapatban a játékosok száma 3 (három)
fővel csökken, a mérkőzést a játékvezető köteles beszüntetni. A mérkőzést a
létszámhiányos csapat miatt kell beszüntetettnek tekinteni. A mérkőzés eredményét
a Versenybizottság állapítja meg
3. Az Igazgatóság nyitvatartási rendje a következő:
szerda – csütörtök:
13.00 órától - 16.00 óráig
péntek:
08.00 órától – 13.00 óráig
4. A Versenybizottság hétfői napon, a Fegyelmi Bizottság keddi napon tartja üléseit.

Ezeken a napokon nincs ügyfélfogadás!
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5. A 2016/17. évi megyei bajnokságok kezdési időpontjai a következők:
Megyei I. o. – Megyei II.o.:
2016.08.13.-14.
Megyei III.o. – Női bajnokság: 2016.08.27.-28.
Megyei U16:
2016.09.03.-04.
Megyei U14:
2016.09.08. (csütörtök)
6. Meghívjuk Önöket a 2016.09.06-án (kedden) a Bosu-Hungary Kft által Veszprémben
tartandó bemutató workshopra, ahol egy labdarúgó edzés keretein belül láthatja az
instabil közeg biztosította lehetőségeket, életkor specifikus feladatsorokkal, labdarúgó
gyakorlatokkal. Részletek a körlevél mellékleteként.
7. Az igazolási, átigazolási nyomtatványok a Veszprém Megyei Igazgatóság honlapján a
letölthető dokumentumoknál megtalálhatóak.
Versenybizottság határozatai
48./2016/17.
A VB Pét Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
49./2016/17.
A VB Ugod Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
50./2016/17.
A VB Szentantalfa Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi
Bizottságnak.
51./2016/17.
A VB Csabrendek Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi
Bizottságnak.
52./2016/17.
A VB Magyarpolány Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 1) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesiti a Magyarpolány SE vezetőségét.
53./2016/17.
A VB Tótvázsony Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 1) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Tótvázsonyi SE vezetőségét.
54./2016/17.
A VB Révfülöp Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Révfülöpi NKSE vezetőségét.
55./2016/17.
A VB Pécsely Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Pécselyi SE vezetőségét.
56./2016/17.
A VB Tapolcafő Egyesület ügyében Ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) d)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem
állás, el nem utazás tényét. Ezért a mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Lovászpatona SE javára
igazolja. A Versenybizottság elnöke a Tapolcafői SE ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi eljárást
kezdeményez.
57./2016/17.
A VB Balatonederics Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Balatonederics SC vezetőségét.
58./2016/17.
A VB Gógánfa Egyesület ügyében Ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) d)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem
állás, el nem utazás tényét. Ezért a mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Balatonederics SC javára
igazolja. A Versenybizottság elnöke a Falusi SE Gógánfa ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi
eljárást kezdeményez.
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Fegyelmi Bizottság határozatai
2016-17/016
A FB Ajka Kristály SE - Tihany FC mérkőzésen történtek alapján Kötél Dániel vendég csapat
labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21.§ (1) a) eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.
2016-17/017
A FB Devecser SE - Péti MTE mérkőzésen történtek alapján Bálint Richárd vendég csapat labdarúja
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 11.§ (1) (2) a) eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.
2016-17/018
A FB Úrkút SK - Várpalotai BSK mérkőzésen történtek alapján Új Tamás vendég csapat labdarúja
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 17.§ a) eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.
2016-17/019
A FB Úrkút SK - Várpalotai BSK mérkőzésen történtek alapján Magashegyi Ádám vendég csapat
labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 11.§ (1) (2) a) eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.
2016-17/020
A FB Peremarton SC Berhida - Nemesvámos LSE mérkőzésen történtek alapján Kardos Richárd
vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b), 11.§ (1) (2) b) eltiltja (2016.08.13.08.20-ig) a játéktól.
2016-17/021
A FB Apácatorna LC - Káptalantóti LKE mérkőzésen történtek alapján Illés Zsolt vendég csapat
labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (1) (2) a) eltiltja 2 kupa mérkőzésre.
2016-17/022
A FB Kislőd FC - Egervölgye SE M.apáti mérkőzésen történtek alapján Steinback Tamás hazai
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 14.§ (2) a) eltiltja 1 kupa mérkőzésre.
2016-17/023
A FB Káptalanfa SE - Balatonakali SE mérkőzésen történtek alapján Horváth Krisztián vendég
csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21.§ (1) a) eltiltja 1 kupa mérkőzésre.
2016-17/024
A FB Külsővat SE - Somló SC mérkőzésen történtek alapján Vizi Péter Bálint hazai csapat
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 15.§ (1) a) eltilja 2 kupa mérkőzésre.
2016-17/025
A FB Külsővat SE - Somló SC mérkőzésen történtek alapján Csejtei József vendég csapat labdarúja
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 15.§ (1) a) eltilja 2 kupa mérkőzésre.
2016-17/026
A FB Hárskút Se - Nagyesztergár SE mérkőzésen történtek alapján Heblinger Rajmund hazai csapat
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a) eltiltja 1 kupa mérkőzésre.
2016-17/027
A FB Hárskút SE - Nagyesztergár SE mérkőzésen történtek alapján Varga Péter vendég csapat
labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a) eltiltja 1 kupa mérkőzésre.
2016-17/028
A FB Devecser SE - Péti MTE mérkőzésen történtek alapján Péti MTE vendég csapat labdarúja 8.§
(3) a), 9.§ (3) q) és 9.600,- Ft, azaz Kilencezerhatszáz forint pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a
határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra
utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg.
2016-17/029
A FB Dudar SE - Ugod SE mérkőzésen történtek alapján Ugod SE vendég csapat labdarúja 8.§ (3)
a), 9.§ (3) q) és 6.000,- Ft, azaz Hatezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat
meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A
teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg.
2016-17/030
A FB Szentantalfa SE - Csopak FC mérkőzésen történtek alapján Szentantalfa SE hazai csapat
labdarúgója 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és
5.000,- Ft, azaz Ötezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely
összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott
számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg.
2016-17/031
A FB Csabrendek FC - Pápateszréi SE mérkőzésen történtek alapján Csabrendek FC hazai csapat
labdarúgója 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és
5.000,- Ft, azaz Ötezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely
összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott
számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg.
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2016-17/032
A FB Lovászpatona SE - Tapolcafői SE mérkőzésen történtek alapján Tapolcafői SE vendég csapat
labdarúja 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés 15.000,- Ft,
azaz Tözenötezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját
követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi
vétséget valósít meg. (Megyei Kupa mérkőzésre nem utazott el.)
2016-17/033
A FB Balatonederics SC - Gógánfa SE mérkőzésen történtek alapján Gógánfa SE vendég csapat
labdarúja 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés 15.000,- Ft,
azaz Tözenötezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját
követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi
vétséget valósít meg. (Megyei Kupa mérkőzésre nem utazott el.)
2016-17/034
A FB Hárskút SE - Nagyesztergár SE mérkőzésen történtek alapján Hárskút SE hazai sportszervezet
8.§ (3) a) e) és 9.§ (3) d), 37.§ (1) b) Szövetéségi ellenőr fogadása, és eljárási költségének viselése a
következő 2 hazai mérkőzésre. (Rendezői hiányosság)
2016-17/035
A FB Ajka Kristály SE - Tihany FC mérkőzésen történtek alapján Ajka Kristály SE hazai
sportszervezet 8.§ (3) a) és 9.§ (3) a) írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
Mellékletek
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája

Veszprém, 2016.08.17.

Magyar Labdarúgó Szövetség

Csik Ferenc
megyei igazgató
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