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Versenybizottsági határozatok 

    

 

 

 Versenybizottság közleménye   

 1./ A 2017/2018. évi versenykiírásokban a korhatárokra vonatkozó előírások az alábbiak:  

      Felnőtt bajnoki és kupamérkőzésen az a játékos szerepelhet, aki a mérkőzés napjáig betöltötte a 16.  

      életévét. Kivétel a megyei III. osztályú felnőtt bajnokság, ahol a 15. életévét betöltött játékos  

      szerepelhet.  

        U 19 (ifjúsági): 

            - az I. osztályú bajnokságban az 1999. 01.01-je és 2002.12.31., 

            - a II. osztályú bajnokságban az 1999.01.01-je és a 2004.12.31. között született játékosok vehetnek  

              részt.    

            Az ifjúsági bajnokságban az 1997 - 1998-ban született játékosok a túlkorosak. 

            Bajnoki mérkőzésre 5 túlkoros nevezhető, közülük 5 lehet egy időben  a pályán. 

        U 16 (ifjúsági):   

            Bajnoki mérkőzésen a 2002.01.01. és a 2004.12.31. között születettek szerepelhetnek.  

            Túlkoros nem lehet. 

 

2./ A Versenybizottság január közepén megküldte a sportszervezetek részére a 2017/2018. évi tavaszi  

     bajnokságok sorsolás tervezeteit. A sorsolásokkal kapcsolatos módosítási, változtatási igények  

     bejelentésének a határideje 2018. január 31-e volt. 

     A bajnokságok tavaszi sorsolásai 2018. február 05-ével véglegessé válnak, azokat a Versenybizottság  

     elektronikus úton megküldi a sportszervezetek részére. 

     Ezek után a mérkőzés helyszínére és időpontjára vonatkozó módosítási kérelmeket az IFA rendszerben kell 

     kezdeményezni. A Versenybizottság csak a mindkét fél által elfogadott kérelmeket tudja jóváhagyni és a  

     szükséges módosításokat végrehajtani. A módosítási kérelem elfogadásának feltétele az MLSZ  
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     Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rendjének 13.C. pontjában meghatározott eljárási költségek –  

     módosítási kérelem benyújtásával egyidejű – megfizetése. (Az eljárási költségeket az MLSZ Nógrád Megyei  

     Igazgatóság 11707024-20480837-00000000 sz. számlájára kell utalni.) 

 

3./ A Versenybizottság felhívja a sportszervezetek figyelmét, hogy a 2018. évi megyei kupa nevezési  

     határideje: 2018. február 05. (hétfő). A kupa küzdelmeiben részt venni szándékozó egyesületeknek eddig  

     kell a versenykiírásban megjelölt nevezési díjat megfizetni, illetve a nevezési lapot és a nevezési díj  

     megfizetését igazoló bizonylat másolatát a Versenybizottság részére megküldeni. 

 

 

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./ 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.  

 

Salgótarján, 2018. február 01.   

 

                                                                                                

                                                                                                        Schuchmann Attila s.k.   

              MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóság   

                                                        igazgató 
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