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Versenybizottsági határozatok
346/2011. (09.21) számú határozat
A 2011. október 1-én ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt Szigetszentmiklósi TK – Budaörsi SC Ness Hungary NB II.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját és
helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja: Csepel FC Stadion ( 1212 Budapest, Béke
tér 1. ) 2011. október 1. ( szombat ) 12.30 óra
347/2011. (09.21) számú határozat
A 2011. október 2-án ( vasárnap ) 15.00 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. – Fehérvár FC Kft. Ness Hungary NB
II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2011. október 1. ( szombat ) 15.00 óra
N-040/2011-2012. (09.12) számú határozat
A Versenybizottság megállapította, hogy a 2011. szeptember 04.- n lejátszott UTE PS KFT. – Szegedi AK leány
U17 - es mérkőzésen az UTE PS KFT. játékosai közül Tóth Vanessza Anna (466029) a Versenykiírás 15. pontja
szerint a szabályokat be nem tartva, jogosulatlanul szerepelt, ezért az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak.
N-041/2011-2012. (09.12) számú határozat
A Versenybizottság megállapította, hogy a 2011. szeptember 04.- n lejátszott Viktória FC – 1. FC Femina leány
U17 - es mérkőzésen az 1. FC Femina játékosai közül Istvánfi Mercédesz Éva (463394) és Halápi Fanni
Dominika (440650) a Versenykiírás 15. pontja szerint a szabályokat be nem tartva, jogosulatlanul szerepelt, ezért
az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak.
N-042/2011-2012. (09.19) számú határozat
A VB az MLSZ Versenyszabályzata 58.§.(3) bekezdése alapján a mérkőzés elmaradásában megállapította az
NTE 1866 MÁV vétkességét, és a VB a határozat jogerőre emelkedése után az iratok egyidejű megküldésével
értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
N-043/2011-2012. (09.21) számú határozat
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2011.10.29.-én 13:00 órára kiírt NTE
1866 – Pécsvárad SE női NB II - s mérkőzés pályaválasztói jogának a felcseréléséhez.
A mérkőzés új párosítása és időpontja: Pécsvárad SE – NTE 1866
2011. október 29. (szombat) 13:00 Pécs
F-070/2011-2012.(09.14) számú határozat
A Versenybizottság a Sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2011. szeptember 17-re kiírt fiúU17 futsal
bajnokság Közép csoport 1. forduló mini-tornájának új időpontban történő megrendezéséhez. A min-torna
mérkőzések kezdésének új időpontjai: 2011. október 02. (vasárnap) 08.30. A mérkőzés helyszíne: Budapest,
Soroksári Sportcsarnok
F-071/2011-2012.(09.16) számú határozat
A Versenybizottság a Műegyetemi Atlétikai és Football Club sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a MAFC
BME Docler Akadémia – Gödöllői Bikák férfi felnőtt futsal NB I-es mérkőzés új helyszínen történő
megrendezéséhez. A Bizottság a Műegyetemi és Football Club sportszervezetet a Szabályzathoz kapcsolódó
Díjfizetéi Rend 12.B) 3)b) pontja alapján 10.000.-Ft+ÁFA mérkőzés időpont módosításakor fizetendő eljárási
költségtérítés befizetésére kötelezi.
A mérkőzés új helyszíne: Sportmax 1 Sportcsarnok, 1112 Bp. Kánai út 2.
A mérkőzés időpontja: 2011. szeptember 26. (hétfő) 20:30 óra
F-072/2011-2012.(09.16) számú határozat
A 2011-2012. évi NB II férfi felnőtt futsal bajnokság rájátszása a következő:
Az alapszakasz körmérkőzései után a csapatok, mindkét csoportban (Nyugati csoport, Keleti csoport)
helyezésüktől függően a felső-ágon ill. az alsó-ágon folytatják a küzdelmeket. A csapatok viszik magukkal az
alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
Az alapszakasz befejezése után a Nyugati csoport 1-6. és a Keleti csoport 1-6. helyezettjei a Nyugati-, ill. Keleti
felső-ágon, a Nyugati csoport 7-12. és a Keleti csoport 7-12. helyezettjei a Nyugati-, ill. a Keleti alsó-ágon
játszanak tovább.
Mindegyik csoportban (Nyugati felső-ág, Keleti felső-ág, Nyugati alsó-ág, Keleti alsó-ág) oda-vissza
körmérkőzéses formában játszanak egymással a csapatok.
A bajnokság befejezése után a Nyugati felső-ág és a Keleti felső-ág 1. helyezettjei feljutnak a 2012-2013. évi férfi
felnőtt futsal NB I-be.
A Nyugati felső-ág és a Keleti felső-ág 2. helyezettjei osztályozó mérkőzéseket játszanak a 2012-2013. évi férfi
felnőtt futsal NB I-be jutásért
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F-073/2011-2012.(09.19) számú határozat
A 2011-2012. évi NB II női felnőtt futsal bajnokság rájátszása a következő:
Az alapszakasz őszi körmérkőzéses mini-tornái után a csapatok, felső-ágon ill. alsó-ágon folytatják a
küzdelmeket. A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A rájátszásban az alapszakasz (8 ill. 10 fordulójának) befejezése után a Nyugati csoport 1-2. és a Déli csoport 12. helyezettjei a felső-ág „A” csoportjában, az Északi 1-2., és Keleti csoport 1-2. helyezettjei a felső-ág „B”
csoportjában játszanak tovább oda-vissza, körmérkőzéses mini-tornák formájában (4 forduló).
A felső-ág „A” és „B” csoportjainak 1-2. helyezettjei az 1-4. helyért játszanak tovább oda-vissza, körmérkőzéses
mini-tornák formájában (4 forduló).
A felső-ág „A” és „B” csoportjainak 3-4. helyezettjei az 5-8. helyért játszanak tovább oda-vissza, körmérkőzéses
mini-tornák formájában (4 forduló).
A rájátszásban az alapszakasz (8 ill. 10 fordulójának) befejezése után a Nyugati-, a Déli-, az Északi-, és a Keleti
csoport 3. helyezettjei az alsó-ág „A” csoportjában a 9-12. helyért, a Nyugati-, a Déli-, az Északi-, és a Keleti
csoport 4. helyezettjei valamint az Északi csoport 5. helyén végzett csapat az alsó-ág „B” csoportjában a 12-17.
helyért játszanak tovább oda-vissza, körmérkőzéses mini-tornák formájában (4 ill. 5 forduló).
F-074/2011-2012.(09.19) számú határozat
A 2011-2012. évi I. osztályú férfi felnőtt U19 korosztályú futsal bajnokság rájátszása a következő:
Az alapszakasz őszi és tavaszi oda-visszavágó, körmérkőzéses mini-tornái után (10 forduló), a három csoport
(Nyugati-, Közép-, és Keleti csoport) 1-2. helyezettjei, valamint a csoportok két legjobb 3. helyezettjei jutnak a
rájátszásba, a középdöntőbe.
A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A középdöntő két csoportjának kialakításáról sorsolás dönt.
A két középdöntő csoport 1-2. helyezettje (4 csapat) jut a döntőbe.
A döntő párosítása:
1. mérkőzés
A csoport 1. helyezettje - B csoport 2. helyezettje
2. mérkőzés
B csoport 1. helyezettje - A csoport 2. helyezettje
3. mérkőzés (harmadik helyért)
Az 1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese
4. mérkőzés (első helyért)
Az 1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese
F-075/2011-2012.(09.19) számú határozat
A 2011-2012. évi I. osztályú fiú U17 korosztályú futsal bajnokság rájátszása a következő:
Az alapszakasz őszi és tavaszi oda-visszavágó, körmérkőzéses mini-tornái után (10 forduló), a három csoport
(Nyugati-, Közép-, és Keleti csoport) 1-2. helyezettjei, valamint a csoportok két legjobb 3. helyezettjei jutnak a
rájátszásba, a középdöntőbe.
A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A középdöntő két csoportjának kialakításáról sorsolás dönt.
A két középdöntő csoport 1-2. helyezettje (4 csapat) jut a döntőbe.
A döntő párosítása:
1. mérkőzés
A csoport 1. helyezettje - B csoport 2. helyezettje
2. mérkőzés
B csoport 1. helyezettje - A csoport 2. helyezettje
3. mérkőzés (harmadik helyért)
Az 1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese
4. mérkőzés (első helyért)
Az 1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese
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F-076/2011-2012.(09.19) számú határozat
A 2011-2012. évi I. osztályú fiú U15 korosztályú futsal bajnokság rájátszása a következő:
Az alapszakasz őszi és tavaszi oda-visszavágó, körmérkőzéses mini-tornái után (8 ill. 10 forduló), a négy csoport
(Nyugati-, Déli-, Északi-, és Keleti csoport) 1-2. helyezettjei jutnak a rájátszásba.
A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A középdöntő két csoportjának kialakításáról sorsolás dönt.
A két középdöntő csoport 1-2. helyezettje (4 csapat) jut a döntőbe.
A döntő párosítása:
1. mérkőzés
A csoport 1. helyezettje - B csoport 2. helyezettje
2. mérkőzés
B csoport 1. helyezettje - A csoport 2. helyezettje
3. mérkőzés (harmadik helyért)
Az 1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese
4. mérkőzés (első helyért)
Az 1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese
F-077/2011-2012.(09.21) számú határozat
A Versenybizottság a 2011. szeptember 17-re kiírt Admirál-Haladás VSE – Rába ETO I. osztályú fiú U17
korosztályú futsal bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Haladás Vasutas SE sportszervezet
versenyügyi felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
F-078/2011-2012.(09.22) számú határozat
A Versenybizottság a Szentesi FSC, az Astra Hungary FK, a Tolna-Mözsi FSE és a Szekszárdi UFC női futsal NB
II Déli-csoportjában szereplő sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul, hogy az Astra Hungary FK
sportszervezet 2011. október 8-ra kiírt mini-tornájának új időpontban történő megrendezéséhez. A mini-torna
mérkőzések új kezdési időpontja: 2011. november 20. (vasárnap) 09:00 óra A mini-torna mérkőzések helyszíne:
Kiskunfélegyháza, Constantinum Sportcsarnok.
F-079/2011-2012.(09.22) számú határozat
A Versenybizottság a Szegedi AK és a Galaxis NFE női futsal NB I sportszervezetek írásbeli kérelmére
hozzájárul, hogy a Galaxis NFE – Szegedi AK Boszorkányok és a Szegedi AK Boszorkányok – Galaxis NFE
bajnoki mérkőzések pályaválasztói jogának felcseréléséhez.
A mérkőzések új időpontjai: Szegedi AK Boszorkányok – Galaxis NFE 2011. október 22. (szombat) 11:00 óra. A
mérkőzés helyszíne: Kiskunfélegyháza, Constantinum Spcs.
MK-030/2011-2012. (09.16) számú határozat
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a Szolnoki MÁV – Szeged 2011 Magyar
Kupa mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A bizottság a Kiskundorozsmai Egységes Sportkör sportszervezetet a Szabályzatokhoz Kapcsolódó Díjfizetési
Rend 12. B) 2) c) pontja alapján 60.000.- Ft. + ÁFA mérkőzés időpont módosításakor fizetendő eljárási
költségtérítés befizetésére kötelezi

Budapest, 2011. szeptember 26.

dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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