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30/2019-20 (2020. 02. 20.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!

Tisztelt Csapatvezetők!
Szeretném tájékoztatni Önöket a fontosabb TAO – 2020/21 Sportfejlesztési programok értékelésének
alapelvének változásairól, ami a TAO beadásnál fontos lehet!
A benyújtási határidő 2020. február 28. (péntek) éjfél (Ami vélhetően március 2. éjfél lesz /hivatalos
információ még nincs/)
A felület február 17-én nyílik meg!
Azt az információt kaptuk, hogy külön be lehet adni a működésre – és külön a beruházásra a pályázatot. A
határidő természetesen ugyan az!
300 millió forint feletti beruházásnál minden esetben az MLSZ elnöksége dönthet!
Változás a FUTSAL beadásnál:
A támogatás a torna rendszerű futsalra teljes mértékben megszűnik, helyette a Bozsik Téli torna lesz
támogatott 500.000 Ft értékben az U11- U13 -as korosztályban!
A bajnokság továbbra is kiemelten támogatott U20- U17- U15 korosztályban. Egy meccs tiszta játékidővel
kell megrendezni ugyan úgy mint az előző évben /az U15-nél is/. Legalább 8 csapat nevezése szükséges,
minimum 14 mérkőzéssel! Ami könnyebbség az előző évhez képest, hogy a téli időszakban is lehetnek
játéknapok!
Az U11-13 Futsal bajnokság 1.000.000,-Ft -al támogatott, torna rendszerben, természetesen összefésülve a
Bozsik programmal! 14 fordulóval!
Bozsik egyesületi program:
Kiemelten támogatják az U7-U9-es korosztályt 1.500.000,- Ft-tal. (Táblázat alapján)
Intézményi Bozsik programam:
A körzeti szervezőket az alközpontoknak körzeteknek kell a TAO-jukba betenni illetve Csoportvezető klubok
is betehetik( 4-4 csapat szükséges hozzá)!
Körzetszervezők 10.000,-Ft/év /csapat
Intézményi Fesztivál/ Torna rendezésre 2.000,- Ft/csapat/fesztivál/vagy torna!
Tehetségbonusz:
„C” szintű játékos ha „B” vagy „A” szintű csapatba igazolt 500.000,- Ft-ot kell feltüntetni
Az időszak 2019. tél vagy 2019 nyár!
Az érintett sportoló 2008. január 1. és 2011. december 31. közé esik.
Maximum 2.000.000,- Ft-ig
Az MLSZ Amatőr Club Akkreditációt végez elsősorban a 200 csoportvezető klubnál, ahol kiemelt figyelmet
fordít a klubház illetve közösségi terek létrehozására, meglétére! Az adott egyesület U7 korosztálytól
egészen az öregfiúkig minden csapatával részt vesz az adott Megye bajnokságaiban.
Csak 8 órás munkaviszony támogatott!(Valószínűleg ha több egyesületnél is dolgozik akkor is)
Próbáltam összeszedni a legfontosabb változásokat!
Ha bárkinek kérdése van a fentiekkel kapcsolatban keressenek telefonon vagy személyesen (időpont
egyeztetéssel)! Finta Péter igazgató 06-30/723-7558
Hívhatják Németh Andrea TAO koordinátort is a 06-30/588-9001-es számon!
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A sportról szóló 2004. évi törvény 63 § (3b) bekezdése alapján a sportrendezvények biztonságáról szóló
54/2004 (III.31) korm. rendelet hatálya alá nem tartozó, versenyrendszerben szervezett versenyek
lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a
Katasztrófavédelem, Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a létesítményt
használó sportszervezet, tulajdonos, üzemeltető, a sportrendezvényt szervező és azzal szerződéses
viszonyban álló egészségügyi szolgáltató és rendező szerv legalább kétévente egy alkalommal, közösen
ellenőrzi.
Ennek értelmében minden megyei bajnokságban szereplő csapatnak
biztonságtechnikai ellenőrzéssel!

rendelkeznie kell a

Kérnénk a pályák tulajdonosát, hogy a lebonyolítás levezénylésében segédkezzen!
Figyelni kell, azaz rendben kell lennie a következőknek:
•
•
•
•
•

Villámvédelem felülvizsgálata, érintésvédelem
Tűzoltó készülék
Feliratok (áram főkapcsoló, gáz főkapcsoló)
Üzemanyag tárolása
Vegyszerek tárolása

Az MLSZ elkészített egy biztonságtechnikai jegyzőkönyvet, ami iránymutatóként szolgál!
2020. tavaszán hétközben a Megyei I. o. és a Megyei II. o. csapatok kerülnek ellenőrzésre.
Kérjük a csapatok vezetőit, hogy 2020. április 10-éig a veszprem@mlsz.hu e-mail címre küldjék
vissza a Körlevél mellékleteként csatolt 2. sz. mellékletet (ellenőrzés kérése)!
Az ellenőrzéseket 2020. május 29-ig el kell végezni!
A tapasztalatok alapján ősszel a Megyei III.o. csapatok is ellenőrzésre kerülnek.

A Versenybizottság felhívja a csapatvezetők figyelmét, hogy a pályahitelesítési
tanúsítványok 2019. december 14-én e-mailen az egyesületek részére kiküldésre kerültek.
Nyomtassák ki és a játékvezetői öltözőben jól látható helyen függesszék ki!
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Versenybizottsági határozatok
2019-20/403
A VB a Devecser SE egyesület ügyében U17 futsal lány létszámhiány miatt a következő határozatot hozta:
A Versenybizottság megállapította a Devecser SE versenyügyi felelősségét a mérkőzések elmaradásában.
Az FVSZ. 41.§ (4) a) pontja alapján a mérkőzést 3 pont 3:0-val a WTV Sport Kft és a Balatonfüredi FC
csapata javára igazolja.
A Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez a Devecser SE ellen.
2019-20/404
A VB a BALATONFÜREDI USC-VFC USE U20 Futsal Téli torna Felsőház félbeszakadt mérkőzés ügyében a
következő határozatot hozta: A Versenybizottság az FVSZ. 44.§ (2) a) 1) pontja alapján a mérkőzés pályán
elért eredményét (0:3) jóváhagyja.
2019-20/405
A Versenybizottság versenyügyi eljárás keretében tárgyalás mellőzésével a Versenyszabályzat 46.§ (1) a)
pontja alapján a következő határozatot hozta:
A Nemesszalók ESE elnöke 2020. február 14-én kelt levelében bejelentette, hogy létszámhiány miatt az
egyesület a 2019/20. évi Megyei II.o. felnőtt és U19-es bajnokságból visszalép.
A Versenybizottság a visszalépést tudomásul vette, és a 2019/20. évi Megyei II. osztály felnőtt és U19-es
bajnokságokból az egyesületet kizárja.
A Versenyszabályzat 46.§ (1) f) pontja alapján a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és
gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a
bajnoki (verseny) osztály utolsó helyére kell helyezni.
A sorsolt ellenfelei a mérkőzések napján szabadnaposak lesznek.
Fegyelmi határozatok
2019-20/346
A FB DEVECSER SE – WTV SPORT KFT, BALATONFÜREDI FC – DEVECSER SE mérkőzések ügyében
Devecser SE sportszervezet az FSZ. 8.§ (3) a) pontja alapján 15.000.- Ft, azaz Tizenötezer 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.
(létszámhiányosan jelent meg a mérkőzések helyszínén)
Veszprém, 2020. február 20.

Finta Péter
MLSZ Veszprém Megyei igazgató
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