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22/2017-18 (2017. 11.30.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!

Tisztelt Csapatvezetők!

Az Igazgatóság 2017.12.04-én (hétfőn) zárva tart!
A VB tájékoztatja a csapatokat, hogy a 346/2017/2018. sz. határozat alapján a
2018.03.10-e (szombat) és a 2018.04.21-e (szombatra) eső mérkőzéseket áthelyezte
vasárnapra.
Felhívjuk azon egyesületek figyelmét, ahol kettő vagy több csapattal szerepelnek
bajnokságban nézzék át a sorsolást a mérkőzések egybeesésének elkerülése
végett.
Közös megegyezéssel a mérkőzés szombaton lejátszható.
A jelenleg hatályos Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat alapján pontosítjuk az új
igazolás, valamint az átigazolás során követendő adminisztrációs teendőket, melyet december 1jétől érvényesítünk igazolási és átigazolási ügyekben.
A 21.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében:
"Az átigazolási eljárás akkor indulhat el, ha a vonatkozó adatok a mindenkor hatályos
ügyviteli rendszerben a valóságnak megfelelően kitöltésre kerültek, és az ezen adatokat is
tartalmazó (át)igazoló lapot a sportszervezet hiánytalanul (aláírással és pecséttel ellátva)
feltöltötte a mindenkor hatályos ügyviteli rendszerbe az átigazoló lap érvényességi idején
belül (21. § (1) c) pont alapján)."
A fentiek alapján az igazoló, valamint az átigazoló lapon mind a labdarúgó aláírása (ha elvárható),
mind a törvényes képviselő aláírása (kiskorú esetén) szükséges.
Ennek megfelelően elvárás, hogy az említett dokumentumokon -amennyiben a sportoló a
12. életévét betöltötte- a labdarúgó aláírása is szerepeljen.
Ha az (át)igazoló lapon az aláírás hiányzik, az (át)igazolási kérelmet azonnal elutasítjuk!
Kérjük a fenti szabályozás maradéktalan és pontos betartását!
Üdvözlettel: Sebők Lajos
Szakmai továbbképzés edzőknek Gyulafirátóton december 07-én. Előadó Tornyi Barnabás.
Jelentkezés és részvétel a mellékletben.
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Versenybizottsági határozatok
349/2017/2018.
A VB az Ajka Kristály SE egyesület ügyében Megyei U13 Futsal „C” csoport bajnokságban való el nem
utazás, ki nem állás miatt a következő határozatot hozta:
A Versenybizottság jogerős határozattal megállapította az el nem utazás, ki nem állás tényét.
Az LVSZ 41.§ (4) a) pontja alapján a mérkőzést 3 pont 3:0-val a VFC USE „D”, a Szilágyi DSE és a VFC
USE „C” csapata javára igazolja.
A Versenybizottság elnöke az el nem utazás, ki nem állás vétsége miatt fegyelmi eljárást kezdeményez az
Ajka Kristály SE ellen.
Fegyelmi határozatok
2017-18/321
A FB BALATONSZŐLŐS SE - CSETÉNY SE mérkőzésen történtek alapján Deli Máté vendég csapat
labdarúgója 8.§ (1) a), b), 9.§ (1) d) 1) és 16.§ a) eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.
2017-18/322
A FB SOMLÓSZŐLŐS SC - ŐSI PSK mérkőzésen történtek alapján Tolner András vendég csapat
sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) c) 1) és 22.§ (1) b) eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől.
2017-18/323
A FB VFC USE "D" - AJKA KRISTÁLY SE, SZILÁGYI SE – AJKA KRISTÁLY SE, VFC USE „C” – AJKA
KRISTÁLY SE mérkőzésen történtek alapján Ajka Kristály SE vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p)
és 25.§ b) 30.000.- Ft, azaz Harmincezer 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. (U13 Futsal mérkőzésre nem utazott el)
Mellékletek
1. Szakmai továbbképzés Gyulafirátót

Veszprém, 2017. november 30.
Csik Ferenc
MLSZ Veszprém Megyei igazgató
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