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Versenybizottsági határozatok
383/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. szeptember 1-én elmaradt Hódmezővásárhelyi FC ”A” – Atletico SE Békéscsaba II. osztályú
Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért az Atletico SE Békéscsaba sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Hódmezővásárhelyi FC
”A” sportszervezet javára igazolja.
384/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. szeptember 1-én elmaradt Hódmezővásárhelyi FC ”A” – Atletico SE Békéscsaba II. osztályú
Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért az Atletico SE Békéscsaba sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Hódmezővásárhelyi FC
”A” sportszervezet javára igazolja.
385/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 31-én elmaradt ESMTK LE Kft. – Mészöly Focisuli SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Mészöly Focisuli SE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen ESMTK LE Kft. sportszervezet javára igazolja.
386/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 18-án elmaradt Siófoki Bányász SE – Ferencvárosi FC II. osztályú Férfi Ifjúsági U21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a Ferencvárosi FC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki
pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Siófoki Bányász SE
sportszervezet javára igazolja.
387/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 24-én elmaradt SZEOL SC Kft. ”A” – Sándorfalvi UKSE II. osztályú Fiú Serdülő U15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Sándorfalvi UKSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen SZEOL SC Kft. ”A” sportszervezet javára
igazolja.
388/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 31-én elmaradt Sándorfalvi UKSE – Szeged 2011 Kft. II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Sándorfalvi UKSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Szeged 2011 Kft. sportszervezet javára
igazolja.
389/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 24-én elmaradt SZEOL SC Kft. ”A” – Sándorfalvi UKSE II. osztályú Fiú Serdülő U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Sándorfalvi UKSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen SZEOL SC Kft. ”A” sportszervezet javára
igazolja.
390/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 31-én elmaradt Sándorfalvi UKSE – Szeged 2011 Kft. II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Sándorfalvi UKSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Szeged 2011 Kft. sportszervezet javára
igazolja.
391/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 18-án elmaradt FC Dabas SE – Rákosmenti Községi SK II. osztályú Fiú Serdülő U15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért
az FC Dabas SE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
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három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Rákosmenti Községi SK sportszervezet javára
igazolja.
392/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 18-án elmaradt FC Dabas SE – Rákosmenti Községi SK II. osztályú Fiú Serdülő U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért
az FC Dabas SE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Rákosmenti Községi SK sportszervezet javára
igazolja.
393/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 24-én félbeszakadt Egri FC Kft. – Hajdúböszörményi TE II. osztályú Férfi Ifjúsági
U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzést a pályán
elért eredménnyel (15:0) Egri FC Kft. javára igazolja.
394/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. augusztus 17-én félbeszakadt Veresegyház VSK – Jászapáti FK Kft. II. osztályú Férfi Ifjúsági
U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzést a pályán
elért eredménnyel (21:0) Veresegyház VSK javára igazolja.
395/2013 (09.12.) számú határozat
A 2013. szeptember 3-án félbeszakadt Főnix ISE – FC Dabas SE II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (16:0) Főnix ISE javára igazolja.
MK-22/2013-2014. (09.16.) számú határozat
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013. szeptember 25-én
15:00 órára kiírt KBSC FC Kft. – Mezőkövesd Zsóry FC Kft. Magyar Kupa mérkőzés új időpontban
történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2013. szeptember 24. (kedd) 15:00 óra
F-066/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 bajnokság Északi csoport 1-10. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-067/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 bajnokság Déli csoport 1-5. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-068/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 bajnokság Közép csoport 1-6. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-069/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú U19 korosztályú futsal bajnokság Déli
Újszegedi TC, Pécsi VSK, Méhkeréki SE, Fix-Pont Info Kft., Rubeola FC.

csoportjának

csapatai:

F-070/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 bajnokság Déli csoport 1-5. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-071/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 bajnokság Keleti csoport 1-5. fordulóinak időpontjai a következőek:
F-072/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II 2. fordulójában a Dream Team SE – Piliscsabai CSLE bajnoki
mérkőzés időpontja: 2013. szeptember 20. (péntek) 21:00 óra
Helyszíne: Építők Sportcsarnok, 1101 Budapest, Vajda Péter u. 38.
F-073/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB I bajnokság 2-4. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-074/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB II bajnokság 1. fordulójának kezdési időpontjait kitűzte.
F-075/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 bajnokság Keleti csoport 1-5. kezdési időpontjait kitűzte.
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F-076/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U15 bajnokság Nyugati csoport 1-5. fordulóinak időpontjai és a
mérkőzések kezdési időpontjai a következőek:
F-077/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U13 bajnokság 1-5. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-078/2013-2014. (09.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U17 bajnokság 1-5. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-079/2013-2014. (09.11.) számú határozat
A Versenybizottság az MVFC Berettyóújfalu Egyesület és az Újbaroki SE női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013. szeptember 14-re kiírt Újbaroki SE – MVFC
Berettyóújfalu Egyesület női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2013. november 30. (szombat), 15:00 óra
F-080/2013-2014. (09.12.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U15 bajnokság Keleti csoport 1-5. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-081/2013-2014. (09.12.) számú határozat
A Versenybizottság az ELTE SE és a Miskolci Vénusz NFSE női futsal NB I sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2013. szeptember 15-re kiírt Miskolci Vénusz NFSE – ELTE SE női futsal NB
I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2013. szeptember 14. (szombat), 14:00 óra
F-082/2013-2014. (09.12.) számú határozat
A 2013-2014. évi I. osztályú leány U13 korosztályú futsal bajnokság rájátszása a következő:
Az alapszakasz őszi és tavaszi, oda-visszavágó, körmérkőzéses mini-tornái után (10 forduló), a
bajnokság alapszakaszának 1-4. helyezettjei jutnak a döntőbe.
A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A döntő párosítása:
1. mérkőzés: Az alapszakasz 1. helyezettje - Az alapszakasz 4. helyezettje
2. mérkőzés: Az alapszakasz 2. helyezettje - Az alapszakasz 3. helyezettje
3. mérkőzés (harmadik helyért): Az 1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese
4. mérkőzés (első helyért): Az 1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese
F-083/2013-2014. (09.12.) számú határozat
A 2013-2014. évi I. osztályú leány U15 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 FV 67.§ (4) pontja alapján a
két legjobb 2. helyezett jut a rájátszásba, a középdöntőbe.
A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A középdöntő két csoportjának párosítása:
„A” csoport
„B” csoport
Nyugati csoport 1. helyezettje
Nyugati csoport 2. helyezettje
Közép csoport 2. helyezettje
Közép csoport 1. helyezettje
Keleti csoport 1. helyezettje
Keleti csoport 2. helyezettje
2. legjobb 2. helyezett
Legjobb 2. helyezett
A középdöntőben mini-torna rendszerben egy fordulót játszanak egymással a csapatok.
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-084/2013-2014. (09.12.) számú határozat
A 2013-2014. évi I. osztályú leány U17 korosztályú futsal bajnokság rájátszása a következő:
Az alapszakasz őszi és tavaszi, oda-visszavágó, körmérkőzéses mini-tornái után (10 forduló), a
bajnokság alapszakaszának 1-4. helyezettjei jutnak a döntőbe.
A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A döntő párosítása:
1. mérkőzés: Az alapszakasz 1. helyezettje - Az alapszakasz 4. helyezettje
2. mérkőzés: Az alapszakasz 2. helyezettje - Az alapszakasz 3. helyezettje
3. mérkőzés (harmadik helyért): Az 1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese
4. mérkőzés (első helyért): Az 1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese
F-085/2013-2014. (09.16.) számú határozat
A Versenybizottság a 2013. szeptember 14-re kiírt Champions Futsal Club SE – Kecskeméti NLE női
futsal NB II bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Champions Futsal Club SE
sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Kecskeméti NLE sportszervezet csapatának javára igazolja.
F-086/2013-2014. (09.16.) számú határozat
A Versenybizottság a 2013. szeptember 14-én 13:00 órára kiírt Skorpió SE – Oroszlányi UFC női
futsal NB II bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja az Oroszlányi UFC sportszervezet
versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Skorpió SE sportszervezet csapatának javára igazolja. Ezen kívül az Oroszlányi UFC a tavaszi
szezonra elveszíti pályaválasztó jogát és köteles az ellenfeléhez (Skorpió SE) utazni.
F-087/2013-2014. (09.16.) számú határozat
A versenybizottság megállapította, hogy a Dream Team FC SE sportszervezet 2013. szeptember 13án írásban bejelentette visszalépését a 2013-2014. évi női futsal NB II bajnokság további
küzdelmeitől.
A Versenybizottság a 2013-2014. évi női futsal NB II bajnokság versenyéből kizárja a Dream Team
FC SE sportszervezet csapatát.
F-088/2013-2014. (09.16.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Közép csoport 3-7. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-089/2013-2014. (09.16.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U15 Közép csoport 1-5. fordulóinak kezdési időpontjait kitűzte.
F-090/2013-2014. (09.17.) számú határozat
A Versenybizottság a 2013. szeptember 16-án 19:30 órára kiírt UTE – Dream Team FC SE férfi futsal
NB II bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja mind az UTE, mind a Dream Team FC SE
sportszervezet versenyügyi felelősségét, a mérkőzést 0-0 eredménnyel lejátszottnak tekinti azzal,
hogy mindkét csapat 1-1 pontot kap, de évi összeredményükből legalább 1-1 pontot le kell vonni.
F-091/2013-2014. (09.17.) számú határozat
A Versenybizottság az Energia SC Gyöngyös és az 1988 Déli Dupont FC férfi futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013. szeptember 23-ra kiírt Energia SC Gyöngyös
– 1988 Déli Dupont FC férfi futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2013. szeptember 20. (péntek), 20:00 óra
F-092/2013-2014. (09.17.) számú határozat
A Versenybizottság az Oroszlányi UFC és a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. SE női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013. szeptember 21-re kiírt Oroszlányi UFC –
Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. SE női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2013. december 14. (szombat), 18:00 óra
N-035/2013-2014. (09.09.) számú határozat
A Versenybizottság a ZTE FC Zrt. és az Astra HFC kft leány U-17 sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2013. november 2-ra kiírt ZTE FC Zrt. - Astra HFC kft leány U-17 mérkőzés új
időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: 2013. október 30. (szerda), 13:00
óra
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N-036/2013-2014. (09.11.) számú határozat
A Versenybizottság a sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013. szeptember 14.-ére kiírt
FTC labdarúgó Zrt - ZTE FC Zrt leány U-17 bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2013. november 03. (vasárnap) 11:00 óra (Kőér utca)
N-037/2013-2014. (09.11.) számú határozat
A Versenybizottság az Astra HFC kft és az FTC Labdarúgó Zrt leány U-15 sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2013. szeptember 29-re kiírt Astra HFC kft. - FTC Labdarúgó Zrt leány U-15
Budapest „B” csoport bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2013. október 02. (szerda), 15:00 óra
N-038/2013-2014. (09.13.) számú határozat
Az Astra HFC kft sportszervezet leány U-17 korosztályú nagypályás bajnokságban résztvevő
csapatával szemben a 2013. augusztus 31.-én lejátszott Astra HFC kft – Szegedi AK 5 – 0
eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 3 (három), és további
egy mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy), összesen 4 (négy) büntetőpontot állapít meg egyszeri
alkalommal.
A büntetőpont levonását az évi összeredményből és csak a megszerzett pontokból lehet megtenni, a
sportszervezet pontszáma negatív tartományba nem kerülhet.
N-039/2013-2014. (09.13.) számú határozat
A Versenybizottság a FTC Labdarúgó Zrt és a Hegyvidék SE kft sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2013. szeptember 15.-én 15:00-ra kiírt Hegyvidék SE kft (Budapest Honvéd)
- FTC Labdarúgó Zrt. JET-SOL Liga női NB I labdarúgó mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2013. október 22. (kedd), 14:00 óra (Goldball pálya)

Budapest, 2013. szeptember 19.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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