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05/2017-18 (2017. 08.03.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás
Tisztelt Csapatvezetők!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a mellékletben szereplő U14-es leány csökkentett pályás bajnokság
nevezési határideje megváltozott!
Az új időpont: 2017.08.17. (péntek) 12.00 óra.
A bajnokság torna rendszerben kerül lebonyolításra.
Minden nevező csapat a bajnoki év során egyszer vagy kétszer házigazdaként szerepel.
A nevezésben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a környező megyék csapatai is részt vehessenek.

Az OTP Bank-Bozsik program szeptember 9.-10-én kezdődik
Mellékeljük az aktuális nevezési lapot a fesztiválok és tornák lebonyolítási
rendjét. A nevezési lapokat az alközpontokba kérjük eljuttatni.
Az Újonnan nevezett sportszervezetek a nevezési lapot az Igazgatóságra
juttassák el a nevezési időpontig
Pályára lépni mind a Kupákban, mind a bajnokságokban, mind az OTP BankBozsik Programban csak érvényes sportorvosi és versenyengedéllyel lehet!
Felhívom a figyelmét, hogy már most kérjen időben sportorvosi időpontot,
mind a felnőtt és ifjúsági csapatainak.
Felhívom a figyelmét, hogy a versenyengedély kérelmeket a versenyek és
sportorvosi vizsgálat előtt legalább 5 munkanappal előbb adják be, mert a
fokozott igények miatt csak ebben az esetben tudjuk garantálni, hogy időben
elkészüljenek.

2017/18. évi Veszprém Megyei Kupa fordulóinak időpontjai:
1. forduló:
2. forduló:
3. forduló:
4. forduló:

08.06.
08.13.
08.19.
08.30.

5 Megyei III: osztályú csoport kezd
Észak, É-Nyugat, Közép csoport
2. forduló: 08.16. Kelet és Dél csoport
Észak, É-Ny, Közép csoport
3. forduló: 08.23. Kelet és Dél csoport
5 Megyei III. osztály továbbjutói és csatlakoznak a Megyei II. osztály csapatai

2018. tavasz
5. forduló:
6. forduló:
7. forduló:
8. forduló:
Döntő:

04.11. csatlakozik a Megyei I. osztály
04.25.
05.09.
05.23.
06.06.

A Megyei III. osztályú csapatok az 1-3. fordulót saját csoportbeli csapatok ellen játsszák. Minden csoportból
a 3. forduló után 2 csapat jut a 4. fordulóba.
A 4. fordulóban csatlakoznak a Megyei II. osztályú csapatok. Külön kalapba kerülnek sorsoláskor.
Az 5. fordulóban csatlakoznak a Megyei I. osztályú csapatok. Külön kalapban kerülnek sorsoláskor.
A Megyei Kupa minden fordulója nyílt sorsolással lesz megejtve.
Magyar Labdarúgó Szövetség
Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő
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2017/18. évi bajnokságok kezdési időpontjai
2017.08.12.-13.
2017.08.26.-27.
felnőtt
2017.09.07.
2017.09.09.

Megyei I. osztály, Megyei III. osztály Dél és Keleti csoport
Megyei II. osztály, Megyei III. osztály Észak, É-Nyugat, Közép csoportok és a Női
U14 Kelet, Nyugat
U16 Kelet, Nyugat

2018. tavasz
2018.02.25.-26.
2018.03.10.-11.
2018.03.24.
2018.04.07.

Megyei I. osztály, Megyei III. osztály Dél és Keleti csoport
Megyei II. osztály, Megyei III. osztály Észak, Észak-Nyugat, Közép csoportok
U14 Kelet, Nyugat
Női felnőtt, U16 Kelet, Nyugat

2017/2018. évi Magyar Kupa
(MLSZ által szervezett)
II. forduló:
Résztvevők:
III.forduló:
Résztvevők:

2017. augusztus 9. (szerda) 17.30 óra
az I. forduló mérkőzéseinek továbbjutói (4 csapat) és az I. fordulóban
nem szereplő csapatok (12 csapat)
2017. augusztus 16. (szerda)
17.00 óra
a II. forduló győztesei (8 csapat)

IV. forduló:
Résztvevők:

2017. augusztus 23. (szerda)
a III. forduló győztesei (4 csapat)

17.00 óra

V. forduló:
2017. augusztus 30. (szerda)
17.00 óra
(szükség szerint,
amennyiben 3 csapat adható fel az országos táblára a két vesztes játszik a táblára
kerülésért)
Pályára lépni csak érvényes sportorvosi és versenyengedéllyel lehet!
A sorsolásokat a forduló lejátszása után, minden héten pénteken 10.00 órakor fogjuk
lebonyolítani. A sorsolásokra várjuk a csapatok képviselőit.
Az I. – V. fordulóban hosszabbítás nincs, függetlenül a csapatok osztályba sorolásától.
A legfiatalabb játékos a mérkőzés napjáig betöltött 16. életévű.
7 főből 3 fő cserélhető.
Ha a két csapat között osztálykülönbség van, az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó.
Azonos osztálynál az elsőnek kihúzott csapat a pályaválasztó.
Egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény
– függetlenül a csapatok osztályba sorolásától – hosszabbítás nincs, a továbbjutás a büntető
pontról végzett rúgásokkal dől el a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint.
A mérkőzés ellen 2 napon belül lehet óvást benyújtani.
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Versenybizottsági határozatok
52/2017/2018.
A Versenybizottság versenyügyi eljárás keretében tárgyalás mellőzésével a Versenyszabályzat 46.§ (1) a)
pontja alapján a következő határozatot hozta:
A VFC USE szakmai igazgatója 2017.07.27-én kelt levelében bejelentette, hogy a három benevezett U14-es
csapatából az egyiket (VFC USE „C”) visszalépteti a 2017/18. évi bajnokságból.
A Versenybizottság a visszalépést tudomásul vette, és a 2017/18. évi Megyei U14 Nyugat bajnokságból a
VFC USE „C” csapatát kizárja.
A sorsolt ellenfelei a mérkőzések napján szabadnaposak lesznek.
53/2017/2018.
A Versenybizottság versenyügyi eljárás keretében tárgyalás mellőzésével a Versenyszabályzat 46.§ (1) a)
pontja alapján a következő határozatot hozta:
A WTV Sport Kft. képviselője 2017.07.27-én kelt levelében bejelentette, hogy az egyesületet visszalépteti a
2017/18. évi bajnokságból.
A Versenybizottság a visszalépést tudomásul vette, és a 2017/18. évi Megyei Női felnőtt bajnokságból a
WTV sport Kft. egyesületet kizárja.
A 2017.07.27-én tartott Ligaértekezleten jelen levő csapatok kérték, hogy ne készüljön új sorsolás.
Ezáltal a kisorsolt ellenfelei a mérkőzések napján szabadnaposak lesznek.
54/2017/2018.
A Versenybizottság versenyügyi eljárás keretében tárgyalás mellőzésével a Versenyszabályzat 46.§ (1) a)
pontja alapján a következő határozatot hozta:
A Csabrendek FC képviselője 2017.07.27-én kelt levelében bejelentette, hogy női csapatát visszalépteti a
2017/18. évi bajnokságból.
A Versenybizottság a visszalépést tudomásul vette, és a 2017/18. évi Megyei Női felnőtt bajnokságból a
Csabrendek FC női csapatát kizárja.
A 2017.07.27-én tartott Ligaértekezleten jelen levő csapatok kérték, hogy ne készüljön új sorsolás.
Ezáltal a kisorsolt ellenfelei a mérkőzések napján szabadnaposak lesznek.
55/2017/2018.
A Versenybizottság versenyügyi eljárás keretében tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A
PV 2000 Öskü FC visszalépett a 2017/18. évi U16-os bajnokságból. A Versenybizottság a Tihany FC
csapatát ezáltal áthelyezi a Megyei U16 Kelet csoportba.
A nyugati csoportban levő kisorsolt ellenfelei a mérkőzések napján szabadnaposak lesznek.
56/2017/2018
Az Ajka Kristály SE-nek, Balatonalmádi SE-nek, Csetény SE-nek, Peremarton SC Berhidának, Várpalotai
BSK-nak az első csapat játékos keretét névvel és igazolás számmal együtt kérjük leadni a Versenybizottság
részére, megjelölve azon kettő labdarúgót, akik visszajátszanak a tartalék csapatba.
A téli szünet alkalmával (2018.02.10.-ig) módosítható a két visszajátszó játékos személye.
Amennyiben a tartalék csapatból az első csapathoz játékost vagy játékosokat visznek fel és bajnoki
mérkőzésen pályára lépnek 3 alkalommal, akkor az őszi bajnokság hátralevő mérkőzésein a tartalék
csapatban nem szerepelhet!
Az ifjúsági korú játékosok (1999.01.01. előtt születettek) megkötés nélkül játszhatnak az egyesület
csapataiban. (A túlkorosokra ez a szabály nem vonatkozik!)
A játékos keret beküldési határideje: 2017.08.08. (kedd) 12.00 óra.
Ennek elmulasztása fegyelmi vétséget von maga után.
Mellékletek
1. U14 Leány csökkentett pályás bajnokság versenykiírása
2. Bozsik nevezési lap

Veszprém, 2017. augusztus 3.
Csik Ferenc
MLSZ Veszprém Megyei igazgató
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