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1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa
A) A bajnokságokat a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki,
szervezi és működteti.
B) A 2019-2020. évi II. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú
bajnokságok vegyes (nyílt) versenyrendszerű férfi ifjúsági nagypályás labdarúgó
bajnokságok.
2. A bajnokság célja
A) a 15-19 éves korosztályok versenyeztetése;
B) az ifjúsági labdarúgók szervezett keretek között történő versenyeztetése;
C) magas színvonalú mérkőzések biztosítása a bajnokságban szereplő labdarúgók
számára, megfelelő mérkőzésszámmal;
D) a játékosok felfelé áramlásának segítése, hogy a kiemelt bajnokságban játsszanak
a legjobb korosztályos labdarúgók;
E) a sportág népszerűsítése, a korszerű szakmai módszerek elterjesztése;
F) a fiatal labdarúgók felkészítése a hivatásos bajnokság követelményeire;
G) a Fair Play elv érvényre juttatása, és a Fair Play magatartásforma népszerűsítése.
3. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei
A) A bajnokságba indulási ( nevezési ) jogával élő sportszervezet csapatának, ha
nevezését jogerősen elfogadták, részvételi kötelezettsége van.
B) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 100.000,- Ft, melyet
a nevezés határidejéig az MLSZ számlájára utal át, vagy fizet meg.
C) A bajnokságokba benevező és résztvevő sportszervezet köteles mind az U19
korosztályú, mind az U17 korosztályú illetve mind az U16 korosztályú
bajnokságokba is csapatot benevezni! Amennyiben a benevezett csapatok közül
valamelyik csapat kizárásra kerül, a további másik két korosztályú csapatot is ki
kell zárni a bajnokságából!
D) A bajnokságra nevező társadalmi szervezet nevezési lapjához kötelezően
csatolandó dokumentumok:
1) Alapszabály másolata.
2) Képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata.
3) Egyesület bejegyzéséről szóló bírósági végzés másolata.
4) Társadalmi szervezet kivonat eredeti példánya (2019. június 1. és utáni
keltezésű).
5) NAV Együttes adóigazolás és Önkormányzati adóigazolás eredeti példánya
(2019. június 1. és utáni keltezésű).
6) 2019-2020. bajnoki évre vonatkozó tagsági díj befizetését igazoló számla
másolata, melyet a sportszervezet székhelye szerinti illetékes Megyei
(Budapesti) Igazgatóság állított ki.
7) A sportszervezet székhelye szerint illetékes Megyei (Budapesti) Igazgatóság
írásos nyilatkozata, hogy a sportszervezetnek vele szemben nincs tartozása.
A fenti pontban felsorolt mellékleteket csak abban az esetben kell a
leadott nevezési laphoz csatolni, amennyiben az NB I., NB II. vagy NB III.
osztályú bajnokságban szereplő csapatuk nevezési dokumentációjához
nem lett leadva!
E) A bajnokságra nevező gazdasági társaság nevezési lapjához kötelezően
csatolandó dokumentumok:
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1) Hatályos Társasági szerződés másolata.
2) Ügyvezető aláírási címpéldányának másolata.
3) 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya (2019. június 1. és utáni
keltezésű).
4) NAV Együttes adóigazolás és Önkormányzati adóigazolás eredeti példánya
(2019. június 1. és utáni keltezésű).
5) 2019-2020. bajnoki évre vonatkozó tagsági díj befizetését igazoló számla
másolata, melyet a sportszervezet székhelye szerinti illetékes Megyei
(Budapesti) Igazgatóság állított ki.
6) A sportszervezet székhelye szerint illetékes Megyei (Budapesti) Igazgatóság
írásos nyilatkozata, hogy a sportszervezetnek vele szemben nincs tartozása.
A fenti pontban felsorolt mellékleteket csak abban az esetben kell a
leadott nevezési laphoz csatolni, amennyiben az NB I., NB II. vagy NB III.
osztályú bajnokságban szereplő csapatuk nevezési dokumentációjához
nem lett leadva!
F) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy az MLSZ valamennyi szabályzatát
és rendelkezését elfogadja, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ
felé benyújt.
G) A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MLSZ-szel, vagy annak szervezeti
egységével van-e folyamatban polgári peres eljárása, mely nyilatkozatot a
nevezés határidejéig az MLSZ felé benyújt.
H) További vitás ügyeiben az MLSZ Alapszabály 10.§ (1) bekezdés j. és (2)
bekezdés i. pontjaiban foglaltak szerint jár el.
4. A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők
A. Az MLSZ által kiadott nevezési lap, valamint mellékletei benyújtásának
határideje: 2019. június 24. (hétfő) 12.00 óra. A dokumentumokat az MLSZ
mindenkori ügyviteli rendszerén keresztül kell benyújtani, azzal, hogy kizárólag
a jelzett időpontig beérkezett és az MLSZ által igazolt dokumentumok
érvényesek.
B. Az MLSZ Versenybizottsága a beérkezett nevezési dokumentáció feldolgozása
után az érintett sportszervezet(ek)et hiánypótlásra szólítja fel, melynek
határideje: 2019. június 26. (szerda).
C. A hiánypótlás benyújtásának határideje: 2019. július 01. (hétfő) 12.00 óra.
D. Az MLSZ Versenybizottsága I. fokú határozatának megküldési határideje:
2019. július 05. (péntek)
E. Az elsőfokú határozatokkal szembeni fellebbezés benyújtásának határideje:
2019. július 12. (péntek) 12.00 óra.
F. A benyújtott fellebbezések MLSZ Fellebbviteli Bizottsága általi elbírálásának
határideje: 2019. július 15. (hétfő)
G. A fellebbviteli eljárás során a Fellebbviteli Bizottság kizárólag az C) pontban
foglalt hiánypótlási határidőt (2019. július 01. hétfő 12.00 óra) megelőzően
benyújtott dokumentumokat veszi figyelembe.
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H.
Eljárási lépések

Határidők

Nevezés

2019. június 24. (hétfő) 12.00 óra

Hiánypótlásra felszólítás

2019. június 26. (szerda)

Hiánypótlás benyújtása

2019. július 01. (hétfő) 12.00 óra

Versenybizottság I. fokú határozatának 2019. július 05. (péntek)
megküldési határideje
Fellebbezés

2019. július 12. (péntek) 12.00 óra

Fellebbviteli
Bizottság
II.
fokú 2019. július 15. (hétfő)
határozatának megküldési határideje
5. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma
A 2018-2019. évi I. osztályú férfi ifjúsági U17 és U16
korosztályú bajnokságok összesített eredménye alapján a
legrosszabb helyezést elért sportszervezet
A 2018-2019. évi I. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú
bajnokságban legrosszabb ki nem eső helyezést elért csapata
és a 2018-2019. évi II. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú
bajnokság 2. helyezett csapata között lejátszott osztályozó
vesztese
A 2018-2019. évi II. osztályú férfi ifjúsági U17 és U16
korosztályú bajnokságokban elért összesített eredmény alapján
legjobb 14 sportszervezetből az a 12 sportszervezet csapata,
amely nem jutott fel és/vagy nem játszott osztályozót.
A 2018-2019. évi III. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokságok feljutó csapatai között
lebonyolított rájátszás 2 (kettő) legjobb csapata
Összesen

1 csapat

1 csapat

12 csapat

2 csapat

16 csapat
A) Amennyiben az indulási jogot megszerzett sportszervezetek közül valamelyik
nem vállalja az indulást, vagy nem felel meg a feltételeknek, úgy a bajnokság
feltöltéséről és módjáról az MLSZ Versenybizottsága dönt.

6. A bajnokság rendszere
A) Az U19, U17 és U16 korosztályú bajnokságban 16 – 16 – 16 csapat vesz részt.
B) A bajnoki év 2019. július 1-jén kezdődik és 2020. június 30-án ér véget.
C) A bajnokságok körmérkőzéses formában, 30 bajnoki forduló keretében kerülnek
lebonyolításra úgy, hogy az őszi, illetve a tavaszi szezonban egyaránt 15-15
fordulóra kerül sor.
7. A bajnokság időrendje
A) Az őszi idényének időtartama:
2019. augusztus 17 – december 15. (1-15. forduló);
B) A tavaszi idényének időtartama:
2020. február 08 – június 14. (16-30. forduló).
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8. A bajnokság helyezéseinek eldöntése
A) A bajnokságok során lejátszott bajnoki mérkőzések eredményei döntik el a
bajnokságok végső sorrendjét.
B) A mérkőzés győztes csapata 3 pontot, döntetlen eredmény esetén mindkét csapat
1-1 pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot.
C) A bajnokság első helyezett csapata a legtöbb pontot szerzett sportszervezet,
utolsó helyezett csapata a legkevesebb pontot szerzett sportszervezet.
D) Azonos pontszám esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell megállapítani
1.
a bajnokságban elért több győzelem;
2.
a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3.
a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4.
az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5.
az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6.
az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt
több gól;
7.
a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8.
sorsolás.
9. A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén
A) Bajnokságokból kiesést a 2019-2020. évi II. osztályú férfi ifjúsági U17 és U16
korosztályú bajnokságok összesített végeredménye dönti el.
B) Kiesnek a 2019-2020. évi II. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú
bajnokságokból azon 2 (kettő) sportszervezet csapatai, amelyek a 2019-2020. évi
II. osztályú férfi ifjúsági U17 és U16 korosztályú bajnokságokban elért összesített
eredményük alapján a 2 (kettő) legrosszabb eredményt érték el.
C) A 2020-21. évi I. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú
bajnokságokba kerülnek a 2019-2020. évi II. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és
U16 korosztályú bajnokságok azon csapatai, amelyek a 2019-2020. évi II. osztályú
férfi ifjúsági U17 és U16 korosztályú bajnokságokban elért összesített eredményük
alapján 1-14. helyezést értek el.
D) A 2019-2020. évi II. osztályú férfi ifjúsági U17 és U16 korosztályú bajnokságok
összesített végeredménye alapján 1-4. helyezést elérő csapatok a 2020-2021. évi
I. osztályú férfi ifjúsági U17 és U16 korosztályú bajnokságok Kiemelt csoportjába
kerülnek besorolásra. Velük együtt helyezésétől függetlenül a sportszervezet férfi
ifjúsági U19 korosztályú csapata is az I. osztályú U19 korosztályú Kiemelt
csoportba kerül besorolásra.
E) A 2019-2020. évi II. osztályú férfi ifjúsági U17 és U16 korosztályú bajnokságok
összesített végeredménye alapján 5-14. helyezést elérő csapatok a 2020-2021.
évi I. osztályú férfi ifjúsági U17 és U16 korosztályú bajnokságok Alap csoportjába
kerülnek besorolásra. Velük együtt helyezésétől függetlenül a sportszervezet férfi
ifjúsági U19 korosztályú csapata is az I. osztályú U19 korosztályú Alap csoportba
kerül besorolásra.
F) Feljut a 2019-2020. évi III. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú bajnokságok
kettő legjobb csapata a 2020-2021. évi I. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú
bajnokság Alap csoportjába. Vele együtt feljut helyezésétől függetlenül a
sportszervezet férfi ifjúsági U19 és U16 korosztályú csapata is.
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G) A 2019-2020. évi III. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú bajnokságok 1.
helyezett csapatai egyenes kieséses kuparendszerben oda-visszavágó
mérkőzéseken döntik el a 2 (kettő) feljutó hely (indulási jog) sorsát.
1) A továbbjutás, illetve az indulási jog eldöntése az alábbiak szerint történik:
a) Az a csapat, amelyik mindkét mérkőzést megnyeri, vagy győzelem és
döntetlen eredményeket ér el, vagy egy győzelem és egy vereség
esetén pozitív a gólkülönbsége, illetve azonos gólkülönbség esetén
idegenben több gólt szerzett, jut tovább vagy szerzi meg az indulási
jogot;
b) A két mérkőzés rendes játékideje után azonos pontszám és ugyanazon
mérkőzés-eredmény esetén a második mérkőzést követően 2 x 15
perces hosszabbítás következik. Amennyiben a hosszabbításban
mindkét sportszervezet azonos számú gólt ér el, az továbbjutást vagy az
indulási jogot az idegenben szereplő csapat szerzi meg, mivel az
idegenben elért gólok döntetlen eredmény esetén, duplán számítanak;
c) Amennyiben a hosszabbításban nem esik gól, akkor a továbbjutás vagy
az indulási jog a büntetőpontról végzett rúgásokkal dől el a Labdarúgás
Játékszabályainak rendelkezései szerint.
H) A 2019-2020. évi III. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokságból nem juthat fel olyan sportszervezet csapata, amely
sportszervezetnek a 2019-2020. évi I. vagy II. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és
U16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokságban már szerepel csapata.
(Abban az esetben sem, ha bajnokság végén a csapata kiesik a 2019-2020. évi I.
vagy II. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokságból). Az adott csoportból azon csapat jogosult a feljutásra (rájátszásban
való részvételre), amely ezen csapat(ok) után a legjobb helyezést érte el.
I) A rájátszási táblát az MLSZ Versenybizottsága készíti el és küldi ki a
sportszervezetek részére.
10. A 2020-2021. évben induló új bajnoki rendszer ismertetése
A) A 2020-2021. évi I. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú
bajnokságok csapatai a 2019-2020. évi I. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16
korosztályú csapatok (8 csapat), a 2019-2020. évi II. osztályú férfi ifjúsági U17 és
U16 korosztályú bajnokságok összesített eredménye alapján 1-14. helyezést
elért csapatok (14 csapat), valamint a 2019-2020. évi III. osztályú férfi ifjúsági
U17 korosztályú bajnokságok feljutó csapatai között lebonyolított rájátszás 2
(kettő) legjobb csapataiból tevődnek össze.
B) A 2020-2021. évi I. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú
bajnokságok őszi szezonjában 12-12 csapat versenyez az egymás alá rendelt
Kiemelt és Alap csoportokban. A csapatok 1 teljes kört játszanak (11 mérkőzés),
mely után a kialakult sorrend alapján 3 egymás alá rendelt 8-8 csapatos
csoportban (A csoport: Kiemelt csoport 1-8. helyezett csapatai; B csoport:
Kiemelt csoport 9-12. és Alap csoport 1-4. helyezett csapatai; C csoport: Alap
csoport 5-12. helyezett csapatai) kerülnek átsorolásra, ahová az eredményeik,
helyezéseik alapján meghatározott kiinduló pontot visznek magukkal.
C) A 8 csapatos csoportokban 2 teljes kört játszanak (2*7 = 14 mérkőzés) a
csapatok. Az „A” csoport tétje a bajnoki cím, de kiesés nincs, a „B” csoport tétje a
következő évi bajnokság őszi szezonjában a Felső- vagy Alsóházba kerülés, a
„C” csoport tétje a kiesés elkerülése.
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D) A bajnokságok minden korosztályban ezen az elven szerveződnek, és minden
korosztály saját eredményei alapján rangsorol, nincs összeszámítás.
11. A bajnokság díjazása
A) A bajnokságok 1-3. helyezést elért csapatai csapatonként az alábbi érmeket
kapják:
1. helyezett
30 db aranyozott érem;
2. helyezett
30 db ezüstözött érem;
3. helyezett
30 db bronzérem.
B) A versenykiírásban meghatározott éremmennyiségen felül további érmek nem
készülnek.
12. A bajnokság költségei
A) Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek
fizetik.
B) A vendégcsapatokat részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), valamint
a csapatot elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját rendezőinek költségei
terhelik.
C) A bajnokság versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit a sportszervezetek fizetik
meg. A fizetés rendjét a Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend
tartalmazza.
13. Játékjogosultság
A) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású labdarúgók:
A bajnoki mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult
azokat a labdarúgóit szerepeltetni, akik az Európai Unió valamely
tagállamának állampolgárai, továbbá azon országok állampolgárait, 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.
B) Egyéb országok labdarúgói:
Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek a
fenti bekezdésben meghatározott országok körén („egyéb országok”),
mérkőzésenként legfeljebb 5 labdarúgó szerepeltethető egy időben.
14. A labdarúgók felszerelése
A) A labdarúgók a bajnokság során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész szám
lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.
B) A sportszervezetek legalább kettő nappal a mérkőzés előtt kötelesek egyeztetni a
sportfelszerelések színeit. Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg,
hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a hazai csapat
köteles más színű sportfelszerelésben játszani.
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15. Cserelehetőség
A) Az U19 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként
maximum 7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok
száma sportszervezetenként maximum 5 fő.
B) Az U17 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként
maximum 7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok
száma sportszervezetenként maximum 5 fő.
C) Az U16 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként
maximum 7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok
száma sportszervezetenként maximum 5 fő.
D) A szünetet kivéve – függetlenül a pályára küldendők számától - a játékosok le- és
becserélésére háromszori lehetőség adott sportszervezetenként!
16. Stadion és pálya
A bajnoki mérkőzéseket az egész bajnoki évben az MLSZ Infrastruktúra
Szabályzatának megfelelő legalább ötöd osztályú stadionokban (pályákon)
kell lebonyolítani, amely stadionoknak az MLSZ hitelesítésével kell
rendelkezniük.
17. Vagyoni értékű jogok, marketing (reklám), média
A) A bajnokságokban résztvevő sportszervezetek vagyoni értékű jogaiból a
mérkőzések televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus-digitális technikákkal
(pl. internet) történő közvetítésének, rögzítésének és ezek kereskedelmi célú
hasznosításának jogát, valamint a bajnokságban szervezett mérkőzésekkel
kapcsolatos online fogadások engedélyezésével kapcsolatos vagyoni értékű jogát
illetve a bajnokságok névadó szponzori jogait, a bajnoki év teljes időtartamára
(2019. július 1 – 2020. június 30.), az MLSZ magához vonja.
B) A sportszervezetek marketing-, reklám- és média kötelezettségeit, feladatait a
Reklám- és Marketing Kézikönyv mindenkor hatályos verziója tartalmazza.
C) A bajnokság vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevétel elosztási
szabályzatát az MLSZ Elnöksége hagyja jóvá.
18. Egyéb rendelkezések
A) Az U19 korosztályú bajnokság résztvevői: 2001. január 1. és 2003. december
31. között születettek
B) Az U19 korosztályú csapatoknál 2004. január 1. és 2004. december 31. között
született labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán
maximum 2 fő szerepelhet egy időben.
C) Az U17 korosztályú bajnokság résztvevői: 2003. január 1. és 2004. december
31. között születettek
D) Az U17 korosztályú csapatoknál 2005. január 1. és 2005. december 31. között
született labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán
maximum 2 fő szerepelhet egy időben.
E) Az U16 korosztályú bajnokság résztvevői: 2004. január 1. és 2005. december
31. között születettek
F) Az U16 korosztályú csapatoknál 2006. január 1. és 2006. december 31. között
született labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán
maximum 2 fő szerepelhet egy időben.

U19, U17, U16 II. osztály

9

2019-2020.

G) Az U19, U17 és U16 korosztályú csapatoknak füves és/vagy műfüves pályán
kötelező játszani!
H) A mérkőzéseken közreműködő 3 játékvezetőt az MLSZ Játékvezető Bizottsága
jelöli ki!
I) A bajnokságok mérkőzésein történt fegyelmi ügyekben (kiállítás, rendezési
hiányosság, stb.) a sportszervezet székhelye szerint illetékes Megyei (Budapesti)
Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága folytatja le a fegyelmi eljárást, ahová az illetékes
sportszervezet köteles bejuttatni a saját mérkőzés jegyzőkönyvének másolatát. A
Megyei (Budapesti) Igazgatóságok a fegyelmi határozatot 3 napon belül kötelesek
az MLSZ Információs rendszerében rögzíteni. Minden egyéb (mérkőzés
félbeszakadás, stb.) fegyelmi ügyben az MLSZ Fegyelmi Bizottsága jogosult
eljárni!
J) A versenyügyekben az MLSZ Versenybizottsága jár el.
K) A Megyei (Budapesti) Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága által hozott I. fokú
határozatával szemben II. fokon az MLSZ Fellebbviteli Bizottsága jár el.
L) A bajnoki mérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező!
M)A bajnokságban résztvevő sportszervezet kispadon helyet foglaló valamennyi
személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki mérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon.
N) Elektronikus kommunikáció:
Az elektronikus kommunikáció alkalmazása a csapatvezetőknek megengedett,
ha az közvetlenül összefügg a játékosok biztonságával vagy testi épségével
vagy taktikai/edzői célokkal, de csak kis méretű, hordozható, kézi eszköz (pl.:
mikrofon, fejhallgató, fülhallgató, mobil/okostelefon, okosóra, tablet, laptop)
használható. Azt a személyt, aki nem engedélyezett eszközt használ, vagy az
elektronikus, illetve kommunikációs eszköz használatából kifolyólag nem
tanúsít megfelelő magatartást, ki kell állítani a technikai zónából.
O) Elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő rendszerek (EPTS):
A bajnoki mérkőzéseken elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő
rendszerek részét képező és viselhető technológia alkalmazható, ha a játékos
felszereléséhez erősített technológia nem veszélyes és az előírt jelzések
láthatók rajta. A mérkőzések során az EPTS-ből a technikai zónába sugárzott
információk és adatok mérésére, illetve feldolgozására szolgáló
kommunikációs eszközök használata a technikai zónában engedélyezett.
P) A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő
kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a
labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.
Q) Amennyiben az MLSZ új bajnoki rendszert vezet be, abban az esetben a csapatok
besorolása az MLSZ Versenybizottságának hatásköre.
19. Záró rendelkezések
A) Alkalmazás
Jelen
szabályzat
Versenyigazgatója.
B) Módosítás
Jelen dokumentum
folyamatba
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szerveket/testületeket/egységeket/személyeket
kell
legalább
bevonni:
1. MLSZ Versenyigazgatóság
A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa,
torna) megkezdése előtt a hatályos versenykiírást csak az adott
versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os többségének
írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny
(bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást
csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos,
egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.
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