Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatósága
Cím: H-8200 Veszprém, Wartha V. utca 3 Levelezés: H-8200 Veszprém, Wartha V. utca 3.
Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. Bankszámla szám: 11707024-20480899
Adószám: 19020848-2-44
Tel: +68 88 568-220, +36 88 568-221 Fax: +36 88 401-396 E-mail: veszprem@mlsz.hu
Honlap: http://veszprem.mlsz.hu/ Facebook oldal: https://www.facebook.com/mlszveszprem

27/2018-19 (2019. 03. 07.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!

Tisztelt Csapatvezetők!
Az edzők értékelései a facebook oldalunkon (kattintson ide!)

A 2019/20-s Megyei I. osztályú férfi felnőtt bajnoki szezonra az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága
meghirdeti az Amatőr licenc beadásának folyamatát.
Az Amatőr licenc beadásának határideje: 2019. 04. 10. (szerda) 24,00 óra
A licenc kérelmet az IFA rendszeren belül kell elektronikus formában beadni (mellékelt Amatőr Licenc
szabályzat 8/A § (1) b, pontja)
Papír alapon nem fogadunk semmilyen licenc kérelmet (mellékelt Amatőr Licenc szabályzat 8/A § (1) c,
pontja)
A licenc IFA rendszeren keresztüli beadásához szükséges, hogy az egyesületi kapcsolattartók közül
legalább egy fő számára engedélyezve legyen a licenc kérelem beadáshoz szükséges engedély. Ezt Önök
mint egyesület a felületen be tudják állítani.
A licenc kérelemnél meg kell jelölni 1 főt, aki rendelkezik az Igazgatóságok által szervezett Amatőr
sportszervezői végzettséggel.
A mellékelt Amatőr licenc Szabályzat 4. sz. melléklete szabályozza az eljárási időpontokat.
Hitelesítés: A hitelesítési folyamatot a Versenybizottság koordinálja, a hitelesítési időpontokról értesítést
fognak kapni. Ezzel teendőjük nincs.

FÜLÖP MÁRTON ALAPÍTVÁNY
Tisztelt Sportvezetők, Edzők!
Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a hagyományoknak megfelelően a Fülöp Márton Alapítvány az MLSZ
támogatásával idén is megrendezi a Fülöp Márton Kapustábort, ahogyan eddig is, úgy idén is Balatonfüred
ad otthont a programnak. A költségeket teljes egészében az alapítvány fedezi.
Tisztelettel felkérem Önt, hogy április 12-ig legyen szíves kijelölni egy 2003-as születésű (16 éves) kapust,
akit arra érdemesnek talál csapatából, és aki méltóképpen képviselheti a megyét.
A megyéből csak 1 fő kerülhet a táborba!
Kérem, jelölésüknél röviden írják le miért javasolják a játékost és kérjük az elérhetőségét is; telefon, e-mail,
valamint a versenyengedély számát.
Válaszukat a veszprem@mlsz.hu e-mail címre várjuk.
Magyar Labdarúgó Szövetség
Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő
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Versenybizottsági határozatok
383/2018/2019
A VB a Baráti FC SE Egyesület ügyében ki nem állt csapat miatt a következő határozatot hozta: A VB
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 TIAC VSE, az Úrkút SK és az Ugod SE csapatai javára igazolja.
A Versenybizottság elnöke az el nem utazás, ki nem állás vétsége miatt fegyelmi eljárást kezdeményez a
Baráti FC SE ellen.
384/2018/2019
A VB a Szentantalfa NVSE Egyesület ügyében ki nem állt csapat miatt a következő határozatot hozta: A VB
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 az Ajka Kristály SE és a Tihanyi FC csapatai javára igazolja.
A Versenybizottság elnöke az el nem utazás, ki nem állás vétsége miatt fegyelmi eljárást kezdeményez a
Szentantalfa NVSE ellen.
Fegyelmi Bizottsági határozatok
2018-19/391
A FB IVÁNCSA KSE - VESZPRÉMI FC USE mérkőzésen történtek alapján Szücs Máté vendég csapat
labdarúgója az FSZ. 14.§ (2) a) pontja alapján 1 (egy) soron következő mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
2018-19/392
A FB VÁRPALOTI BSK - BALATONFÜREDI USC "1" mérkőzésen történtek alapján Timándi Miklós Enzó
vendég csapat labdarúgója az FSZ. 21.§ (1) a) pontja alapján 1 (egy) soron következő futsal mérkőzésen
való részvételtől eltiltja.
2018-19/393
A FB TIHANY FC - AJKA KRISTÁLY SE mérkőzésen történtek alapján Szente Erik Csaba vendég csapat
labdarúgója az FSZ. 13.§ (3) a) pontja alapján 2 (kettő) soron következő futsal mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
2018-19/394
A FB AJKA KRISTÁLY SE - SZENTANTALFA NVSE mérkőzésen történtek alapján Szentantalfa NVSE
vendég sportszervezet az FSZ. 8.§ (3) a) és 9.§ (4) b) pontja alapján 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. (nem
utazott el az U19 fusal alsóház mérkőzések helyszínére)
2018-19/395
A FB BARÁTI FC SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján Baráti FC SE hazai sportszervezet az FSZ.
8.§ (3) a) és a 9.§ (4) b) pontja alapján 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. (nem utazott el az U19 futsal középsőház
mérkőzések helyszínére)
Mellékletek
1. Amatőr Licenc Szabályzat

Veszprém, 2019. március 7.

Magyar Labdarúgó Szövetség
Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő

Csik Ferenc
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