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28/2017-18 (2018. 02.15.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!

Tisztelt Csapatvezetők!
A Versenybizottságnál több Megyei I. osztályú csapat is érdeklődött, hogy a 2018.02.24.25-ei forduló elhalasztását a Versenybizottság nem tervezi-e.
Az LVSZ 27.§ (1) b) c) pontja
b) Abban az esetben, ha a versenyrendszert kiíró szövetség Versenybizottsága valamilyen
előre nem látható alapos ok miatt az adott osztály, csoport, verseny valamennyi egy
fordulóra kiírt mérkőzését későbbi időpontra halasztja, vagy korábbi időpontra előrehozza,
azt úgy kell tekinteni, hogy a sorsolás – a fordulók sorrendje - megváltozott.
c) Az előre nem látható alapos oknak az adott forduló első mérkőzésének kezdése előtt
legfeljebb 48 órával, legalább 24 órával megelőzően fenn kell állnia és az adott forduló
összes pályaválasztó csapatának írásban kell kérnie a halasztást a fent meghatározott
időpontok között.
A Versenybizottság a szabályzat értelmében nem tervezheti a forduló elhalasztását.
Emlékeztetve az egyesületek vezetőit, hogy a nyári ligaértekezleten, mikor szó volt a
februári fordulók áthelyezéséről az időjárás miatt, a csapatok egyértelműen vállalták,
hogyha az időjárás olyan lesz, megegyeznek egymással a mérkőzés új időpontjában.
Mindenki nézze meg a saját pályáját, hogy alkalmas-e, és még időben gondoskodjon róla,
hogy műfüves pályán le tudja játszani a mérkőzéseket.
Tekintettel arra, hogy az elmaradt mérkőzések lejátszása hétköznap az egyesületek
többségének nagy gondot okoz.
Kérjük, ennek figyelembe vételével mindenki tegye meg a szükséges lépéseket!
Tisztelettel:
Máté István
VB elnök

1. A Labdarúgó Stílusképző Akadémia következő kreditpontos képzése:





2018. febr. 18. Székesfehérvár Iszkaszentgyörgyi út 1. Kertész Csárda
Téma: Területvédekezés
2018. febr. 26. Szombathely Rohonci út 3.
Téma: Csapatjáték tervezés, csapatjáték szervezés

Jelentkezni: ferenczi.attila@gmail.com
Részletek: http://www.footballtrainer.hu/kredit/kepzesek/kreditpont-tanfolyam/
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2. A Magyar Labdarúgó Szövetség lehetőséget biztosít defibrillátor (újraélesztő
készülék) vásárlására.
Igazgatóságunk várhatóan 40 db készülék kihelyezéséről dönthet.
A készülék 50 000 Ft (ötven ezer forint) önrésszel megvásárolható.
A pályázatokat 2018. 03. 19-ig lehet beadni a veszprem@mlsz.hu e-mail címre.
Be kell küldeni:
1. A mellékelt Excel táblát kitöltve
2. A mellékelt Excel táblát kitöltve kinyomtatva, aláírva és pdf. formátumban beszkennelve
az aláírt változatot.
A pályázati útmutató és az adatlap a mellékletben.

3. A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézet Edzőképző Központja
Amatőr C tanfolyamot hirdet.
Jelentkezési határidő: 2018.02.16. (péntek) 12:00 óra. Részletek a mellékletben
és a honlapon.
4. A 215/2004. (VII. 13) Korm. rendelet alapján lehetővé vált, hogy háziorvosok és
házi gyermekorvosok a körzetükbe bejelentkezett, amatőr sportolóként leigazolt
(sportolók) lakosok részére sportorvosi vizsgálatot végezzenek „Az Országos
Sportegészségügyi Intézet szakmai útmutatójá”-ban foglaltak betartásával.
A Háziorvos a következő feladatokat láthatja el:
az OSEI szakmai irányelvei alapján elvégzi a háziorvosi praxisába bejelentkezett
amatőr sportolók sportorvosi vizsgálatát
szakmailag indokolt esetben kiegészítő vizsgálatokat végez az amatőr sportoló
megbetegedésének és sérülésének megelőzése, továbbá kezelése és
rehabilitációja érdekében
szaktanácsadást végez az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő
testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése
vonatkozásában.
A háziorvos által kiadott sportorvosi engedélyek esetében is szükségesek a
szakmai útmutató szerinti - sportághoz előírt - kiegészítő vizsgálatok.
Csak az Országos Sportegészségügyi
háziorvosok láthatják el ezt a feladatot!

Intézettel

szerződésben

lévő

A
sportorvosi
vizsgálatok
végzésével
kapcsolatosan
az
Országos
Sportegészségügyi Intézettel élő szerződéssel rendelkező háziorvosok és házi
gyermekorvosok listája az alábbi linken elérhető:
http://www.osei.hu/orszagos-sportorvosi-halozat/haziorvosok-es-hazigyermekorvosok-listaja.html

5. Amatőr labdarúgó sportszervezői tanfolyam indul 2018.04.06-án
Veszprémben. Részletek a mellékletben és a honlapon.
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Versenybizottsági határozatok
368/2017/2018
A VB Apácatorna LC Egyesület ügyében létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1) alkalmazásával a
következő határozatot hozta:
a VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli
megrovásban részesíti az Apácatorna LC csapatát.
369/2017/2018
A Versenybizottság jogerős határozattal megállapította az FC Zirc U17-es futsal csapatának el nem
utazását, ki nem állását.
Az LVSZ 41.§ (4) a) pontja alapján a mérkőzést 3 pont 3:0-val a Baráti Futsal Club, a Fűzfői AK és a
Jánossomorja SE csapata javára igazolja.
A Versenybizottság elnöke az el nem utazás, ki nem állás vétsége miatt fegyelmi eljárást kezdeményez az
FC Zirc ellen.
Fegyelmi határozatok
2017-18/339
A FB FŰZFŐI AK – FC ZIRC, FC ZIRC – BARÁTI FUTSAL CLUB, JÁNOSSOMORJA – FC ZIRC
mérkőzésen történtek alapján FC Zirc 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. (Az FC Zirc nem utazott el az U17 futsal mérkőzések helyszínére)

Veszprém, 2018. február 15.
Csik Ferenc
MLSZ Veszprém Megyei igazgató
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