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1. A verseny szervezője és rendezője, a verseny típusa és hivatalos neve
A) A versenyt a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki.
B) Szervezésével és működtetésével az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságát bízza meg.
C) A torna alkalmával az ott jelenlévő sportvezetőkből ad-hoc bizottságokat kell
kialakítani, Verseny illetve Fegyelmi bizottságot.
D)

A 2018-2019. évi Heves Megyei U17 korosztályú amatőr rendszerű, fiú futsal
labdarúgó verseny.

E) A 2018-2019. évi Megyei U17 korosztályú verseny (továbbiakban: verseny) hivatalos
neve: Megyei U17 futsal verseny
2. A verseny célja
A) U17 éves korosztályok versenyeztetése.
B) Az ifjúsági/serdülő labdarúgók szervezett keretek között történő versenyeztetése.
C) Magas színvonalú mérkőzések biztosítása a versenyben szereplő labdarúgók
számára, megfelelő mérkőzésszámmal.
D) A játékosok felfelé áramlásának segítése, hogy a kiemelt versenyben játszanak a
legjobb korosztályos gyerekek.
E) Négyévszakos labdarúgás, közte a futsal népszerűsítése a régión belül.
F) A sportág népszerűsítése, a korszerű szakmai módszerek elterjesztése.
G) A Fair Play elv érvényre juttatása, és a Fair Play magatartásforma népszerűsítése.
3. A verseny nevezési és részvételi feltételei

A)
B)

C)

D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

A bajnokságba indulási (nevezési) jogával élő sportszervezet csapatának, ha
nevezését jogerősen elfogadták, részvételi kötelezettsége van.
A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 40.000 Ft, TAOtámogatás nélkül, támogatással 4.000 Ft melyet a nevezés határidejéig az MLSZ
Heves Megyei Igazgatóság 11707024-20480806 számlájára utal át, vagy fizet meg. A
nevezési díj magában foglalja az MLSZ HMI által központilag biztosított- a bajnokság
mérkőzéseinek helyéül szolgáló-csarnok/termek bérleti és egyéb szolgáltatási díjait is.
A sportszervezet tagsági díjat fizet. A tagsági díj összegét az MLSZ Szabályzatokhoz
kapcsolódó Díjfizetési Rendjének 1. és 2. számú melléklete határozza meg. A tagsági
díj befizetését igazoló dokumentumot csatolni kell a nevezési dokumentációhozamennyiben az idei versenyévben korábban még nem adta le.
Csak változás esetén kell a nevezési dokumentációhoz csatolni (vagy ha még
nem lett leadva)! (Ha nincs változás, akkor a bejegyzett képviselő írásban nyilatkozik
arról, hogy változás nem történt.)
alapszabály (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat);
bírósági végzés (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat);
bejegyzett képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya (másolat);
sportszervezet bejegyzéséről szóló társadalmi szervezet kivonata (eredeti példány);
NAV-tól együttes adóigazolás és önkormányzattól helyi iparűzési adóigazolás (eredeti
példány);
nyilatkozat, hogy az MLSZ-szel és/vagy az MLSZ megyei (budapesti) igazgatóságaival
szemben van-e folyamatban polgári peres eljárás.
A fenti pontban felsorolt mellékleteket csak abban az esetben kell a leadott
nevezési laphoz csatolni, amennyiben az NB-s vagy a Megyei I., II., III., vagy IV.
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osztályú bajnokságban szereplő csapatuk nevezési dokumentációjához nem lett
leadva!
K)
sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy az MLSZ valamennyi szabályzatát
és rendelkezését elfogadja, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ
Heves Megyei Igazgatóság felé benyújt.
L)
A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MLSZ-szel, vagy MLSZ MegyeiBudapesti Igazgatóságával szemben van-e folyamatban polgári peres eljárása,
mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Heves Megyei Igazgatóság
felé benyújt.
M)
További vitás ügyeiben az MLSZ Alapszabály 10.§ (1) bekezdés j. és (2)
bekezdés i. pontjaiban foglaltak szerint jár el.
N)
A torná(k)ra csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása
sem az MLSZ, sem az MLSZ megyei (budapesti) igazgatóságai felé.
4. A verseny nevezési eljárása során betartandó határidők

A)

B)

C)

Az MLSZ Heves Megyei Igazgatóság által kiadott nevezési lap, valamint
mellékletei benyújtásának határideje: 2018.10.31 (szerda) 12:00 A
Dokumentumokat az Integrált Futball Alkalmazás-ban (IFA) e-Nevezés-en belül
kell benyújtani, azzal, hogy kizárólag a jelzett időpontig beérkezett és az
MLSZ Heves Megyei Igazgatóság által igazolt dokumentumok érvényesek.
A Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a beérkezett nevezési
dokumentáció feldolgozása után az érintett sportszervezet(ek)et írásban
hiánypótlásra szólítja fel (fax és/vagy e-mail), melynek határideje: 2018.11.05
(hétfő) 12:00.
További határidők:
hiánypótlások beadása:
2018. november 08. (csüt.), 12:00 óra;
versenybizottság I. fokú határozat:
2018. november 12. (hétfő);
fellebbezési határidő:
2018. november 14. (szerda), 12:00 óra;
fellebbviteli bizottság II. fokú határozat: 2018. november 15. (csütörtök).

5. A verseny résztvevői és a bajnoki osztály létszáma
A versenyben Heves megye és régiójának U17-es csapatai vehetnek részt.
6. A verseny rendszere

A)
B)

C)

A bajnoki év 2018. július 1-jén kezdődik és 2019. június 30-án ér véget.
A csapatokat az MLSZ Heves Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a
nevezések számától függően területi elv és/vagy erősorrend alapján egy,
vagy több csoportba (Megyei régióba) sorolhatja.
A verseny lebonyolítási formájáról a Versenybizottság a versenyben résztvevők
létszámától függően dönt, melyről saját hivatalos csatornáin keresztül
folyamatosan tájékoztatja az érintetteket.

7. A verseny időrendje
A)
B)

A verseny időtartama: 2018. december 01. – 2019. március 31.
A verseny fordulóinak időpontjait az MLSZ Heves Megyei Igazgatóság
Versenybizottsága által elfogadott Versenynaptár tartalmazza.

C)

A mérkőzés hivatalos játéknapja szombat és vasárnap.
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8. A verseny helyezéseinek eldöntése
A csoportbeosztások után az alábbi módon döntik el a rangsort:

A)

Győzelem esetén a győztes csapat 3 pontot kap. Döntetlen eredmény esetén
mindkét csapat 1-1 pontot kap. Vereség esetén a vesztes csapat nem kap pontot. A
helyezések az összpontszámok szerinti rangsor alapján kerülnek meghatározásra.
Azonos pontszám esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell megállapítani a
csoportban:

B)
1.
2.

a csoportban elért több győzelem;
a csoportmérkőzések gólkülönbsége;

3.

a csoportmérkőzéseken rúgott több gól;

4.

az egymás ellen játszott csoportmérkőzések pontkülönbsége;

5.
6.

az egymás ellen játszott csoportmérkőzések gólkülönbsége;
az egymás ellen játszott csoportmérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
A csoportmérkőzések után az alábbi módon jutnak tovább a csapatok:

-

egy csoport esetén az első és második helyezett játsza a döntőt

-

két csoport esetén a két csoport első és második helyezettje keresztjátékkal
dönt a továbbjutásról

-

három csoport esetén a három csoportgyőztes és a bármelyik csoport
százalékosan legjobb mutatókkal rendelkező második helyezettje jut tovább a
legjobb négy közé, ahol későbbiek folyamán sorsolással dől el a párosítás

-

négy csoport esetén a négy csoportelső jut az elődöntőbe, ahol későbbiek
folyamán sorsolással dől el a párosítás

-

öt csoport esetén az öt első helyezett és a legjobb mutatókkal rendelkező
három csoport második, így nyolc csapat jut a rájátszásba, ahol későbbiek
folyamán sorsolással dől el a párosítás.

-

Minden esetben lejátszásra kerül a 3-4. helyezésért is a mérkőzés.

9. A versenybe történő feljutás és kiesés a versenyév végén
A versenyév végén nincs feljutó és kieső.
10. A verseny díjazása
Az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága a Megyei verseny döntőjében 1-3. helyezést elért
csapatokat serleggel, oklevéllel jutalmazza, továbbá csapatonként:

1. helyezett 15 db aranyozott érem,
2. helyezett 15 db ezüstözött érem,
3. helyezett 15 db bronzérem.
A versenykiírásban meghatározott éremmennyiségen felül további érmek nem készülnek.
A Futsal bajnokság kimagaslóan sportszerű cselekedetét/cselekedeteit az MLSZ Heves
Megyei Igazgatósága Fair Play-elismeréssel díjazza.

5

11. A verseny költségei

A.
B.

C.

A mérkőzések rendezési költségeit az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága fedezi.
A vendégcsapatokat részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), valamint
a csapatot elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját rendezőiknek költségei
terhelik.
Az egyes mérkőzések versenyeztetési költségeit a sportszervezetek együttesesen
a pályára lépések számával arányosan fizetik meg a verseny végén, utólag.
Elmaradt mérkőzés esetén a versenyeztetési költség a versenybizottság által
megállapított, az elmaradásért felelős sportszervezetet terheli.

12. Játékjogosultság
A)

Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású futsal játékosok:
A mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult azokat a
futsal játékosokat szerepeltetni, akik az Európai Unió valamely tagállamának
állampolgárai, továbbá azon országok állampolgárai, amely országokkal az
Európai Unió olyan egyezményes megállapodást kötött, amely jogszerű
munkavállalás esetén a munkavállaló részére az Unió polgáraival azonos,
diszkrimináció-mentes elbírálást biztosít a munkakörülmények tekintetében az
Európai Unió egész területén. (Ezen pontban meghatározott országok listáját az
MLSZ folyamatosan közzéteszi.)

B)

Egyéb országok futsal játékosai:
Azon országok futsal játékosaiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek a
fenti bekezdésben meghatározott országok körén („egyéb országok”),
mérkőzésenként legfeljebb 3 futsal játékos szerepeltethető egy időben.

13. A futsal labdarúgók felszerelése
A)

A futsal játékosok a verseny során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész szám
lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.

B)

A csapatok kötelesek egységes sportfelszerelésben pályára lépni (mez, nadrág,
sportszár) kivéve, ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy zavaró a két csapat
mezszíne. Ebben az esetben megkülönböztető mez használata javasolt.

C)

Minden hivatalos mérkőzésen a futsal játékosoknak sípcsontvédő használata
KÖTELEZŐ!
A futsal játékosok sportfelszerelésükön viselhetik az egyesület címerét, valamint
reklámot oly módon, hogy az a számozást és a futsal játékos nevét ne zavarja.

D)

14. Csarnok és játéktér
A mérkőzéseket az egész bajnoki évben az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának
megfelelő, legalább II. osztályú csarnokban (teremben) kell lebonyolítani, amely
csarnoknak az MLSZ hitelesítésével kell rendelkezniük.
15. Egyéb rendelkezések
A)

U17 korosztályú futsal verseny:
a) A verseny résztvevői: 2002. január 1. és 2004. december 31. között születettek
b) Túlkoros nem engedélyezett!
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A verseny jegyzőkönyvbe beírt 9 fő cserejátékos közül a versenyban 9 fő játékos
cserélhető. A verseny mérkőzésein elektronikus jegyzőkönyv használata ajánlott,
amit a rendező helyszínen biztosít! Amennyiben nem áll rendelkezésre, úgy papír
alapú jegyzőkönyv készül.
C)
A mérkőzésjegyzőkönyet a sportszervezetek részéről kötelező aláírni! Az érintett
sportszervezet részéről csak az írhatja alá digitálisan a jegyzőkönyvet, aki erre
jogosultsággal rendelkezik a sportszervezet részéről, és a mérkőzésen jelen van. A
játékvezetőnek kötelessége ellenőrizni az aláírási jogosultságát.
D)
Amennyiben sérülés történik a mérkőzésen, arról a csapatkapitánynak /edzőnek/
csapatvezetőnek a mérkőzés jegyzőkönyvének lezárásáig tájékoztatnia kell a
játékvezetőt, aki ez alapján a sérülés tényét rögzíti a mérkőzés jegyzőkönyvébe.
E)
A mérkőzések során a kispadon az érintett sportszervezetek csak azon személyei
tartózkodhatnak, akik neve (kódszámukkal együtt) a mérkőzés jegyzőkönyvébe a
kispadon helyet foglalók rovatba beírásra került, és ezen személy részére az MLSZ
Heves Megyei Igazgatóság által kiállított névre szóló regisztrációs kártyát a
mérkőzés előtt a labdarúgók Versenyigazolványaival együtt leadják a játékvezetőnek!
F)
A verseny lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő
kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a futsal
sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.
G) Játékidő: 2x20 perc futó óra, időkérés esetén minden esetben köteles a játékvezető
megállítani a játékidőt.
H)
Pályaméret: futsal pálya, ami a sportágra le van hitelesítve az igazgatóság által
I)
Kapuméret: 3x2 m
J)
Labda: 4-es futsal labda, amit minden hazai csapatnak biztosítani kell a
mérkőzésekre!
K)
A bajnokság mérkőzésein történt fegyelmi ügyekben (kiállítás, rendezési hiányosság,
stb.) a sportszervezet székhelye szerint illetékes területi Igazgatóság Fegyelmi
Bizottsága folytatja le a fegyelmi eljárást, ahová az illetékes sportszervezet köteles
bejuttatni a saját mérkőzés jegyzőkönyvének másolatát. A területi Igazgatóságok a
fegyelmi határozatot 3 napon belül kötelesek az MLSZ Információs rendszerében
rögzíteni. Versenyügyekben a sportszervezet székhelye szerint illetékes területi
Igazgatóság Versenybizottsága jár el. A Területi Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága
által hozott I. fokú határozatával szemben II. fokon a Fellebbviteli Bizottsága jár el.
L) Amennyiben egy sportszervezet több csapattal is részt vett a versenyben, és
bármelyik csapata bejutott a rájátszásba, ott csak azok a játékosok játszhatnak, akik
addig is abban a csapatban szerepeltek. Nincs átjátszás azonos sportszervezetnél
sem a megyei döntőig.
M) Azonos napon egy játékos csak egy korosztályban léphet pályára.
N) A versenyben a FIFA Futsal játékára vonatkozó szabályok érvényesek, kivéve a
halmozott szabálytalanságok számolását. Az U17 futsal mérkőzéseken a 3. közvetlen
szabadrúgás után (a 4. közvetlen szabadrúgásnál) végezhetnek el büntetőrúgást, a
kupuvonal középpontjától mért 10 méterre megjelölt pontról.
O) A verseny kezdetét követően a versenykiírásban és a Díjfizetési Rendben
meghatározott határidők megsértése fegyelmi eljárást von maga után.
P) A verseny lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő,
kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a futsal
sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.
Q) A sportszervezet a nevezéshez megadott elérhetőségi adatok rendelkezésre
bocsátásával hozzájárul ahhoz, hogy az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága azokat
marketingcélból harmadik fél számára megadhassa. A sportszervezet hozzájárul
továbbá, hogy ezen elérhetőségi adatok a heves.mlsz.hu oldalon elérhetők legyenek.
B)
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R)

S)

A sportszervezet az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságához a különféle szakági
versenyeken való részvétele céljából benyújtott nevezési dokumentációjával
egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a klub tagjairól – játékosokról, egyesületi
képviselőkről, klubvezetőkről – a hivatalos mérkőzéseken az MLSZ HMI által megbízott
személy révén fotó- és videofelvétel készülhessen, és azt az igazgatóság az MLSZ
egyetemleges érdekeit (a sportág, és annak szereplőinek népszerűsítése) szolgáló
célokból kommunikációs felületein – hivatalos honlapján, Facebook-profilján –
felhasználja és nyilvánosságra hozza.
A bajnokság kezdetéig az induló csapatok KÖTELESEK leadni a futsal bajnokságban
induló játékosok névsorát, amit a mellékelt Nevezési lapon a Versenybizottság részére
eljuttatnak. Egy egyesületnél több csapat is indulhat azzal a kitétellel, hogy az egy
csapatra nevezendő min. játékosok száma 8 fő.

16. Záró rendelkezések
A) Alkalmazás
Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Heves Megyei Igazgatóság
igazgatója.
B) Módosítás
Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési folyamatba a következő
szerveket/testületeket/egységeket/személyeket kell legalább bevonni:
1. MLSZ Versenyigazgatóság
2. MLSZ Heves Megyei Igazgatóság
A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (kupa, torna) megkezdése előtt a hatályos
versenykiírást csak az adott versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os
többségének írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny (kupa, torna)
megkezdése után a hatályos versenykiírást csak az adott versenyben induló valamennyi
sportszervezet írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.
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