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4/2019-20 (2019. 08. 02.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!

Tisztelt Csapatvezetők!
1. Az Integrált Futball Alkalmazás 2017-es bevezetése óta sok fejlesztés történt, a
projektcsapat számára kiemelt fontosságú feladat a felhasználói élmény növelése, a munka
egyszerűsítése, gyorsítása. 2019-ben elindult az IFA egészének mobiloptimalizálása,
amelynek köszönhetően augusztus 1-től a Sportszervezetek modul már mobilról vagy
tabletről is könnyen kezelhető lesz. Változást kizárólag a megjelenésben fognak
tapasztalni, a modul használata, a munkafolyamatok nem módosultak. Reményeink szerint
a fejlesztés sokak munkáját fogja megkönnyíteni és gyorsítani, azonban minden észrevételt
és javaslatot szívesen fogadunk.”
2. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a http://portal.coacheducation.hu/ oldalra felkerültek az
augusztusban Kaposváron és Debrecenben megrendezésre kerülő kreditpontgyűjtő
konferenciák hirdetései.
3. Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2019. augusztus 5-éig lehet nevezni az MLSZ-központ
által kiírt és hét megye által szervezendő 2019/2020. évi férfi felnőtt regionális
futsalbajnokság(ok)ra. A nevezéseket az MLSZ informatikai rendszerén (IFArendszer) keresztül kell benyújtani; a pontvadászat a futsal fülön és az MLSZ
versenyei között található.
Idén újításként központilag kell nevezniük a 2019/2020. évi férfi felnőtt regionális
futsalbajnokság(ok)ban indulni szándékozóknak, s a jelentkezők elsősorban területi alapon
lesznek szétosztva a később kialakítandó csoportokba – lényegileg úgy, mint az NB III-as
labdarúgó-bajnokság esetében.
A pontvadászatokat alapesetben hét megyei igazgatóság (a budapesti, valamint a
Csongrád, a Fejér, a Győr-Moson-Sopron, a Heves, a Pest és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei) szervezi és bonyolítja majd le.
A tervezett alapbeosztások szerint az egyes szervező megyei igazgatóságokhoz az alábbi
székhelyű klubok tartoznának:
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság: budapesti és Pest megyei;
Csongrád Megyei Igazgatóság: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei;
Fejér Megyei Igazgatóság: Baranya, Fejér, Somogy, Tolna és Veszprém megyei;
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság: Győr-Moson-Sopron, Komárom, Vas és Zala
megyei;
Heves Megyei Igazgatóság: Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyei;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei.
Az
alap-versenykiírás
megtalálható
az
MLSZ
dokumentumtárában
(((http://dokumentumtar.mlsz.hu/index2.htm))), míg az egyes bajnokságok konkrét
versenykiírásait a szervező igazgatóságok teszik majd közzé honlapjaikon.
Magyar Labdarúgó Szövetség
Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő
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Versenybizottsági határozatok

2019-20/16.
A Versenybizottság versenyügyi eljárás keretében tárgyalás mellőzésével a Versenyszabályzat 46.§ (1) a)
pontja alapján a következő határozatot hozta:
A Nemesgörzsönyi SE képviselője 2019.07.31-én kelt levelében bejelentette, hogy az egyesület a 2019/20.
évi bajnokságból visszalép.
A Versenybizottság a visszalépést tudomásul vette, és a 2019/20. évi Megyei III. osztály Észak
bajnokságból az egyesületet kizárja.
A sorsolt ellenfelei a mérkőzések napján szabadnaposak lesznek. Ez vonatkozik a Veszprém Megyei
Kupára is.

2019-20/18.
A Versenybizottság versenyügyi eljárás keretében tárgyalás mellőzésével a Versenyszabályzat 46.§ (1) a)
pontja alapján a következő határozatot hozta:
A Vanyola SE képviselője 2019.08.01-én kelt levelében bejelentette, hogy az egyesület a 2019/20. évi
bajnokságból visszalép.
A Versenybizottság a visszalépést tudomásul vette, és a 2019/20. évi Megyei III. osztály Észak
bajnokságból az egyesületet kizárja.
A Veszprém Megyei Kupában levő ellenfele szabadnapos lesz.
A bajnokság sorsolása végleges, ennek ellenére új sorsolást készít a Versenybizottság abban az esetben,
(mivel így fordulónként 3 szabadnapos csapat van) ha a Megyei III.o. Észak bajnokságban résztvevő 11
csapat írásban kéri az új sorsolás elkészítését, melyet a veszprem@mlsz.hu e-mail címre kérünk beküldeni.
Ennek határideje: 2019.08.05. (hétfő) 12.00 óra.
Új sorsolás készítéséhez mind a 11 csapat beleegyezése szükséges!
A határidő után beérkezett választ a Versenybizottságnak nem áll módjában elfogadni, mivel már két hét
múlva kezdődik a bajnokság.

Veszprém, 2019. augusztus 2.

Csik Ferenc
MLSZ Veszprém Megyei igazgató
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