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1/2018.(01.11.) sz. Nógrád Megyei Hivatalos Értesítő 

 

Versenybizottsági határozatok 

    

 

 

 Versenybizottság közleménye   

 A 2017/2018. évi bajnokságok tervezett tavaszi menete: 

  1./ Megyei I. osztályú felnőtt és U 19 korosztályú bajnokság 

       A tavaszi bajnokság kezdete: 2018. március 24-25., befejezése: 2018. június 02-03. 

 

  2./ Megyei I. osztályú U 16 korosztályú bajnokság 

       A tavaszi bajnokság kezdete: 2018. március 16., befejezése: 2018. június 08. 

 

  3./ Megyei II. osztályú felnőtt és U 19 korosztályú bajnokság   

       A tavaszi bajnokság kezdete: 2018. március 17-18, befejezése: 2018. június 09-10. 

  

  4./ Megyei III. osztályú felnőtt bajnokság 

       A tavaszi bajnokság kezdete: 2018. március 24-25., befejezése: 2018. június 02-03. 

  

  5./ Mérkőzések az abszolút bajnoki címekért 

     a.) megyei II. osztály keleti és nyugati csoport felnőtt és U 19 bajnokai 

     - egy napon, egy helyszínen 

     - tervezett időpont: 2018. június 16. vagy 17. 

    b.) megyei III. osztályú csoportok bajnokai 

     - egy napon, körmérkőzéses formában, rövidített játékidővel 

     - tervezett időpont: 2018. június 09. vagy 10. 

       A döntő mérkőzések helyszínei később kerülnek kijelölésre. 
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  6./ MLSZ U 19/U 17 korosztályú bajnokság 

       A tavaszi bajnokság kezdete: 2018. március 10-11., befejezése: 2018. június 02-03. 

       Rájátszás kezdete: 2018. június 06. 

  

  7./ Megyei Kupa 

       A kupa lebonyolítására versenykiírás készül. A részvétel nem kötelező, önkéntes nevezés  

       alapján történik. A résztvevő sportszervezeteknek nevezési díjat kell fizetni.  

       A nevezéssel kapcsolatos teendőkről a Versenybizottság külön levélben ad tájékoztatást. 

       Elképzelések szerint a tavaszi bajnokság rajtja előtt egy, vagy két forduló lebonyolítására 

       kerülne sor. (lehetséges játéknapok: március 03-04, március 10-11.)  

       A további fordulók időpontjait a nevezések ismeretében határozza meg a Versenybizottság. 

   

  8./ A bajnokságok tavaszi megkezdése előtt nem tervezünk évindító ligaértekezlet megtartását. 

       A bajnokságok tavaszi sorsolásainak a tervezetét a Versenybizottság 2018. február 16-ig  

       elektronikus úton megküldi a sportszervezetek részére. Az esetleges változtatásokra,  

       módosításokra vonatkozó javaslatokat majd a megadott határidőig írásban kérjük megküldeni. 

       A módosítások megküldésére megjelölt határidő letelte után a sorsolások véglegessé válnak.   

       Ezt követően a mérkőzések játéknapjának, kezdési időpontjának és helyszínének a  

       módosítására csak az IFA rendszeren keresztül benyújtott kérelmek alapján lesz lehetőség.         

 

  9./ Téli átigazolással kapcsolatos információk 

       A jelenleg érvényben lévő Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 18.§.5. pontja  

       szerint a téli átigazolási időszak a labdarúgás és futsal szakágakban, korosztálytól függetlenül    

       (felnőtt, utánpótlás vonatkozásában) 2018. január 15-től február 14.-én éjfélig tart. 

 

10./ Amatőr licenc  

       Az MLSZ Elnökségének döntése értelmében a megyei I. osztályú bajnokságban csak amatőr  

       liecenc-el rendelkező egyesület vehet részt. A 2018/2019. évi I. osztályú bajnokságra nevezni  

       szándékozó sportszervezet licenc kérelmet köteles benyújtani.  

       A benyújtásra vonatkozó felhívást a Versenybizottság a kiadásra kerülő MLSZ szabályzat  

       alapján az érintett egyesületek részére elektronikus úton megküldi. 

       

11./ Női kispályás bajnokság 

       - Tavasszal az alapszakaszban 4 forduló megrendezésére kerül sor. A tervezett kezdés: 2018. 

          március 17-18., vagy március 24-25. A tervezett fordulók: márciusban egy, áprilisban kettő,  

          májusban egy.  

       - A rájátszásban két forduló lebonyolítását tervezzük. 

       - A fordulók időpontjai a 2018. március 01-jén megtartandó ligaértekezleten kerülnek  

         meghatározásra. 

 

12./ A 2018/2019. évi bajnokságok nevezési határideje az MLSZ Elnöksége által elfogadott alap  

       versenykiírások szerint: 2018. június 25. (hétfő) 1200 óra. 

             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   



Egyéb közlemények 

 

1./ A Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád Megyében alapfokú játékvezetői tanfolyamot indít. 

          Jelentkezési feltételek: 

 - Betöltött 14. év 

 - 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

 - Orvosi alkalmasságot igazoló tanúsítvány (beszerzése és bemutatása a tanfolyam alatt) 

           Képzési idő: 65 óra   

          Jelentkezési határidő: 2018. február 02.  

          Az on-line jelentkezési lap kitölthető a www.jatekvezetoleszek.hu oldalon,a közvetlen 

          link: http://jatekvezetoleszek.hu/#jelentkezes  

          A regisztráció – a fennmaradó szabad helyek létszámától függően – a nyitó előadáson is elvégezhető.  

          Az alapfokú játékvezetői tanfolyam fizetendő díja:  

                        a.) felnőtteknek: 26.500,- Ft,  

                        b. diákoknak (érvényes nappali tagozatos diákigazolvány bemutatása mellett): 20.500,- Ft.  

  

            A befizetést vagy a megyei igazgatóság bankszámlaszámlájára történő átutalással vagy bármely 

            OTP-bankfiókban történő pénztári befizetéssel  kérjük rendezni: 2018. február 02–ig.  

           Az utaláshoz illetve bankfiókban történő befizetéshez szükséges adatok:  

             Kedvezményezett: MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóság  

             OTP NYRT-nél vezetett bankszámlaszám: 11707024-20480837 

             Közleményben kérjük feltüntetni:  JV. tanfolyam díja, + a jelentkező neve  

  

            Tanfolyam nyitó előadása: 2018. február 02. 1700 óra  

            Helyszíne: Salgótarján, Mártírok útja 1. (Inkubátorház – a Kodály iskola mellett)  

             

2./ Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a megyei igazgatóság felé fennálló tartozásaikat  

     legkésőbb 2018. január 19-ig szíveskedjenek rendezni. 

 

3./ A jelenleg érvényben lévő Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 18.§.5. pontja szerint a téli 

     átigazolási időszak a labdarúgás és futsal szakágakban, korosztálytól függetlenül (felnőtt, utánpótlás 

     vonatkozásában) 2018. január 15-től február 14.-én éjfélig tart. 

 

4./ A Magyar Labdarúgó Szövetség Jogi Bizottsága a Rétság VSE benyújtott törvényességi felülvizsgálati  

     kérelmével kapcsolatban hozott JB 2/2017(12.14.) számú határozatában a MLSZ Nógrád Megyei  

     Igazgatóság Versenybizottsága VB/h 74/2017/2018 számon hozott határozatát, továbbá a MLSZ Nógrád  

     Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottságának 3/2017. számú határozatát hatályában fenntartja. 

     A felülvizsgálati kérelemben kért mérkőzés eredményének törlésére irányuló kérelmet elutasítja. 

  

 

Salgótarján, 2018. január 11.   

 

                                                                                               

                                                                                                        Schuchmann Attila s.k.   

              MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóság   

                                                        igazgató 
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