EGYSÉGES VERSENYÉS FEGYELMI
SZABÁLYZAT
ÉRVÉNYES:
2018. AUGUSZTUSTÓL
„FAIR PLAY”
MINDENEK
KIADTA: A VERSENYBIZOTTSÁG
ELŐTT!!!

1.Általános rendelkezések
A szolnoki kispályás műfüves labdarúgó bajnokság mindenkor érvényben lévő versenykiírását, egységes verseny- és fegyelmi szabályzatát minden résztvevőnek meg
kell ismernie és be kell tartania minden területen!
A szabályzat célja, feladata:
a.) Védje a játékban, a labdarúgás irányításában, szervezésében, lebonyolításában
résztvevők személyét és jogait, továbbá a sportág tisztaságát.
b.) Segítsen betartani, illetve tiszteletben tartani a labdarúgás verseny- és játékszabályait, a labdarúgással összefüggő egyéb szabályokat, illetve a Versenybizottság
szervezeti egységének határozatait.
c.) Ösztönözze a labdarúgókat a játékfegyelem megtartására, a csapatával, labdarúgótársaival, az ellenfél labdarúgóival, a játékvezetőkkel, sportvezetőkkel, valamint a közönséggel szembeni sportszerű magatartásra, a „FAIR PLAY” elvének
betartása.
d.) A fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a megfelelő súlyú fegyelmi büntetést.
e.) Megismertesse a csapatokat a versenyfeltételekkel, a bajnoksággal kapcsolatos
szabályokkal.
f.) A játékszabályokat pontosan megismertesse, egyértelműsítse.
g.) A fegyelmi vétségeket, szankcióit meghatározza.

2. Általános szabályok
A Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság mérkőzései a Tiszaligeti műfüves pályákon
zajlanak.
Csapatonként 15 játékos nevezhető, senior osztályban 18 fő!
Lehetőség lesz a szezon folyamán új játékossal kiegészíteni a névsort, vagy új csapattagra
lecserélni játékost!
Amennyiben egy csapatból (nagypályázásra, futsalra való szezon közbeni váltást, vagy
kispályán belüli átigazolást kivéve) egy játékos sérülés, vagy egyéb okok miatt távozik, ki lehet húzni Őt a névsorból és a helyére, egy bajnokságon kívüli (nem nagypályás, vagy futsalos) személyt be lehet írni! Amennyiben egy játékos valamelyik
osztály (kivéve a senior) játékosaként egyszer is pályára lép, már másik kispályás
csapatba lejelenteni, átjelenteni nem lehet.

A mérkőzéseken: 1+5 fő játszhat, oda-vissza cserékkel (cserelehetőség: 9 fő)
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A csapatnévsor leadása: a játékos nevét olvashatóan fel kell tüntetni a csapatnévsoron
(jegyzőkönyvben), melyet a csapatvezetőnek az első bajnoki mérkőzés kezdetéig ki kell
töltenie a játékvezetőnél.
A mérkőzések játékideje: 2x30 perc – közte: 5 perc szünettel.
A játékidő alatt – félidőnként – 1 perces időkérésre van lehetőség. Senior osztályban 2
perces időkérés biztosított. A mérkőzésen labdarúgó (gumistoplis, műanyagstoplis, műfüves stoplis) cipőben tilos játszani!
A mérkőzéseken a játékvezetőknek alkalmazniuk kell a 2’-5’-es, a végleges kiállítást
cserével, valamint a végleges kiállítást csere lehetősége nélkül! A végleges kiállítás cserével esetén az 5’ letelte után egy másik játékos bemehet játszani, a végleges kiállítás
csere lehetősége nélkül esetén létszámcsökkenve kell a mérkőzés egész hátralévő részét
a csapatnak lejátszania!
A bajnokságban a helyezési sorrendet az eredmények alapján járó pontok, rúgott és kapott gólok összegzése határozza meg.
A győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.
Azonos pontszám esetén a helyezések eldöntésének sorrendje:
A bajnokság közbeni tabella készítésénél:
- a bajnokságban szerzett pontok száma
- a gólkülönbség
- a több rúgott gól
A bajnokság végeredményénél a sorrend:
- a bajnokságban szerzett pontok száma
- az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége
- az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége
- az összes mérkőzés gólkülönbség
- több rúgott gól
A bajnokságban mindenki saját felelősségére játszik! Javasoljuk az előzetes és időközönkénti orvosi vizsgálatot, ellenőrzést!

3. Játékjogosultság– Játékjogosulatlanság
Nagypályás (labdarúgóként igazolt játékos), vagy futsal bajnokságban eltiltás alatt
álló, illetve felfüggesztett játékos a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokságba
nem nevezhető!
a)Játékjogosultság:
Az a játékos, aki az őszi idényre 2018. július 31-vel, valamint a tavaszi idényre 2018.
december 31-vel befejezte az aktív labdarúgó pályafutását (nem szerepel az MLSZ
által szervezett nagypályás, valamint futsal bajnokságok bármelyikében) az játszhat a
2018-2019. évi városi kispályás labdarúgó bajnokságban. Szereplésnek –azaz aktív
labdarúgónak- számít az MLSZ által szervezett nagypályás, valamint futsal bajnokság hivatalos –játékvezető által hitelesített- jegyzőkönyvében való szereplés, függetlenül attól, hogy a játékos pályára lépett-e, vagy sem.
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Amennyiben egy játékos, aki befejezte aktív labdarúgó pályafutását, de a bajnokság
közben, azaz az aktuális bajnoki szezon saját osztálya utolsó mérkőzésének lejátszása előtt (kivéve: átigazolási időszak) visszamegy a nagypályára, vagy a futsal bajnokságba játszani, akkor a volt kispályás csapatának éves összteljesítményéből a
versenybizottság 6 pontot levon! Egy csapattól annyiszor 6 pont kerül levonásra,
amennyi játékosa a bajnokság közben visszament ismételten a nagypályára, illetve
a futsal bajnokságba játszani!
A játékos pedig, aki csapatát hátrányos helyzetbe hozta, 2 évig nem játszhat a Szolnoki
Kispályás Labdarúgó Bajnokság egyetlen osztályában sem!
SENIOR osztályban a 2018-2019-es bajnokságban ősszel az 1978-ban vagy előtte, míg
tavasszal az 1979-ben vagy előtte születettek játszhatnak.
A senior osztályban játszó játékosoknak engedélyezett az, hogy egy másik osztály csapatában is szerepelhessenek a Bajnokságban, azonban az osztályok mérkőzés-időpontjainak a kiírásainál ez nem vehető figyelembe!
Az a kispályás játékos, aki a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság hivatalos
játékosa volt az aktuális szezont megelőző két szezonban (pl: 2018 augusztusi szezon
előtt két szezonon keresztül: 2018 tavasz és 2017 ősz) az a kispályás játékos a szervező,
rendező írásos engedélyével NB-s futsal bajnokságokba kijátszhat!
b)Játékjogosulatlanság
A bárhol labdarúgóként igazolt, és szereplő játékosok a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokságban nem játszhatnak, továbbá aki külföldi bajnokság bármely osztályába szerepel, a városi kispályás labdarúgó bajnokságunkban nem játszhat! (NB I.,
NB II., NB III., MEGYEI I.-II-III. osztály, valamint a futsal NB I., NB II.). Ugyanezen
osztályok serdülő-ifjúsági igazolt játékosai, akik szervezett bajnokságokban vesznek
részt, a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokságban nem játszhatnak!
A Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokságban 16. életévüket be nem töltött játékosok
nem játszhatnak.
Nagypályás (labdarúgóként igazolt játékos), vagy futsal bajnokságban eltiltás alatt
álló, illetve felfüggesztett játékos a Szolnoki Kispályás Műfüves Labdarúgó Bajnokságba nem nevezhető!
Ha egy játékos párhuzamosan a Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnoksággal szerepel bárhol, ahol a játékjogosulatlanság tiltja, akkor 2 éves eltiltást kap a kispályás bajnokságban való szerepléstől, valamint a kispályás csapatának minden olyan mérkőzés,
melyen pályára lépett – és azt jogosan megóvták - 0-3-as eredménnyel az ellenfél javára
írja a versenybizottság.
Az előző évhez hasonlóan a versenyjegyzőkönyvek számítógéppel előre lesznek kitöltve,
melyet a csapatvezetőknek aláírásukkal kell igazolniuk. A jegyzőkönyvekbe beírt játékosok neve az első bajnoki fordulóban a csapat által kézzel beírt csapatnévsor szerint
történik.
Azon játékosok, akik neve szerepel a jegyzőkönyvben, és a mérkőzés kezdete előtt a
csapatvezető a játékvezetővel egyeztetve nem húzza ki, úgy minősülnek, mintha pályára
léptek volna az adott mérkőzésen attól függetlenül, hogy ott voltak-e!
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A Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban szereplő személyek (nevezett játékosok) játékjoga -játékvezetői jelentés hiányában is- felfüggeszthető súlyos szabályszegés, vagy fegyelmi vétség elkövetésekor. Fegyelmi bizottsági vizsgálat idejére játékjoga alól felfüggesztett személy / játékos felfüggesztésének ténye-, valamint, a Fegyelmi
bizottsági határozat-, vagy versenyszabályzat alapján történő játékos eltiltás ténye felvezetésre kerül a versenyjegyzőkönyvben a mérkőzés előtt.
A FENTIEK KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN OSZTÁLY CSAPATAIRA VONATKOZNAK!

4. Az átigazolás rendje
Az őszi fordulók mérkőzéseinek befejezése után az első tavaszi bajnoki mérkőzésig lehetséges átigazolni!
A bajnokság kezdete előtt, valamint a tavaszi első mérkőzés kezdetekor a jegyzőkönyvben feltüntetett (vagy külön leadott-, és a szervező által átvett) csapatnévsor alapján regisztrálja a versenybizottság a játékosok adatait!
Felhívjuk a bajnokságban szereplő játékosok figyelmét arra, hogy a bajnokság folyamán,
folyamatosan legyen náluk fényképes személyi okmányuk és a TB kártyájuk az esetleges
személyi azonosság igazolása végett!
A személyi azonosság igazolása, az arra jogosultak kizárólagos joga! Arra a jogosultak
nem kötelezhetőek!
A Verseny Bizottság, és a Fegyelmi Bizottság tagjainak joga van mérkőzés előtt, közben,
és után bármely játékostól személyi azonosságának igazolását kérnie. Amennyiben a játékos ezt nem tudja, vagy megtagadja, a mérkőzés végeredményét a versenybizottság
nem írja jóvá. A mérkőzést követő egy héten belül nem igazolja magát a felszólított játékos, akkor a versenybizottság 3 büntetőpontot levon a vétkes csapattól, és a mérkőzést
3:0-s végeredménnyel jóváírja a vétlen csapat számára. Amennyiben a mérkőzés eredeti
végeredménye kedvezőbb volt a vétlen csapat számára, akkor a versenybizottság azt veszi figyelembe a tabella számolásánál.

5. Egyéb rendelkezések
A Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság valamennyi mérkőzése a Tiszaligeti
műfüves pályákon kerülnek lejátszásra.
Amennyiben a mérkőzés időjárási, vagy egyéb külső okok miatt félbeszakad, és nem
folytatható (a két csapat együttes megállapodásától függetlenül) teljes egészében újra kell
játszani. Ha azonban a mérkőzés játékideje elérte a 45. percet és nem folytatható, a pályán
elért eredményt (a két csapat együttes megállapodásától függetlenül) végeredményként
kell bekönyvelni.
A csapatokra a várakozási idő egységesen 10 perc. A várakozási idő leteltét a játékvezető
állapítja meg.
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A játékvezetőre a várakozási idő 5 perc!
Amennyiben a kiküldött játékvezető nem érkezik meg, úgy a mérkőzést az illetékes szervező utasításai szerint szükség-játékvezetővel kell lejátszani.
A kiállításokat a játékvezetőnek a mérkőzés jegyzőkönyvébe be kell jegyezni, a kiállítás
okának megjelölésével.
A versenybizottság felhívja a csapatok figyelmét az alábbiak szigorú megtartására:
A csapat szurkolóiért az adott csapat, a pálya rendjéért a mindekori pályaválasztó csapat tartozik felelősséggel.
A műfüves pályára utcai cipőben rámenni TILOS!
A műfüves pályán csak a csapat játékosai, és a csapatvezetők tartózkodhatnak!
A műfüves pályán, és a Sportcentrum területén DOHÁNYOZNI TILOS!
A pályára, bármilyen szennyező dolgot (szotyolát, italt) bevinni szigorúan TILOS!
Az öltöző-fürdő helységek berendezéseinek megrongálásáért a vétkes csapat(ok) a felelős(ek) és kártérítéssel tartoznak a Szolnoki Sportcentrum Kft-nek!
Addig nem játszhat a csapat, amíg a keletkezett kárt ki nem fizeti!

6. A pályaválasztó csapatok kötelezettségei
A csapatvezető a mérkőzés megkezdése előtt aláírásával elismeri a jegyzőkönyvben szereplő adatok tudomásul vételét.
A mérkőzéslabdát a mindenkori pályaválasztó csapatnak kell biztosítania.

7. A vendég csapatok kötelezettségei
A jegyzőkönyvet átveszi a pályaválasztó csapat képviselőjétől, majd annak aláírása után
átadja a mérkőzés játékvezetőjének. A csapatvezető a mérkőzés megkezdése előtt aláírásával elismeri a jegyzőkönyvben szereplő adatok tudomásul vételét.
Azonos színű mezfelső esetén a vendégcsapatnak kell a megkülönböztető színű mezfelsőről gondoskodnia.
FELHÍVJUK A CSAPATOK FIGYELMÉT AZ ÖLTÖZŐK, VALAMINT A PÁLYÁK KÖRNYÉKÉN A REND ÉS A TISZTASÁG BETARTÁSÁRA!
ÖLTÖZŐBEN HAGYOTT ÉRTÉKTÁRGYAKÉRT A SZOLNOKI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT. NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!
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8. Feljutás és kiesés
1. A Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság 5 osztályból áll (I-II-III-IV-Senior).
Ideális esetben minden osztályban minimum 12, maximum 15 csapat vesz részt.
Annak érdekében, hogy minden évben tudjunk helyet biztosítani az újonnan benevező csapatoknak, és ne csak akkor csatlakozhasson egy csapat a bajokság küzdelmeihez, ha egy másik csapat visszalép, szükség van a feljutás és a kiesés rendszeréhez.
Az ideális létszámok elérése érdekében a Versenybizottság dönti el, hogy az
újonnan
nevező
csapatokat
melyik
osztályba
sorolja
be.
Mivel a bajnokságban minden osztályában azonosak a nevezési és a pályahasználati költségek, ezért egy csapat magasabb osztályban való szereplése nem köthető anyagi okokhoz.
2. Ezek

a

szabályok

a

Senior

osztályra

nem

vonatkoznak!

Speciális esetek:
Bármilyen egyéb a feljutást és a kiesést érintő esetben a Versenybizottság
dönt!
3. 2019/2020-as szezontól lép életbe.
Feljutás:
- az adott bajnokság első két helyén végzett csapat automatikusan feljut az
eggyel magasabb osztályba.
- ha egy csapat feljutó helyen végzett a bajnokság végén, de mégsem szeretné vállalni a feljutást, akkor ezt megteheti abban az esetben, ha az egygyel magasabb osztályban kieső helyen végzett csapat nem akar kiesni és
a következő szezontól is ugyanabban az osztályban akar szerepelni.
- Amennyiben a feljutást kiharcoló csapatokok közül az 1. vagy a 2. helyen
végzett csapat vagy mindkettő nem vállalják a feljutást, abban az esetben
a következő szezonban az eggyel alacsonyabb osztályban kell szerepelniük.
Kiesés:
- az adott bajnokság utolsó két helyén végzett csapat automatikusan lekerül
az eggyel alacsonyabb osztályba, kivéve a IV. osztályt, mert ez a legalacsonyabb osztály.
- Amennyiben egy csapat kieső helyen végzett a szezon végén, de mégsem
szeretne egy osztállyal lejjebb kerülni, akkor ezt megteheti akkor, ha az
eggyel alacsonyabb osztályban feljutó helyen végzett csapatok közül valamelyik nem akarja vállalni a feljutást a következő szezontól.
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9. A versenybizottság feladatai, döntései
A Versenybizottság összetétele:
Tagok:
-

Ribár Zsuzsanna
Ábel István (A Versenybizottság Elnöke)
Magyar Béla
Balogh Sándor
Karsai Bálint

Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy amennyiben valamilyen problémájuk, vagy
kérdésük van, azzal írásban a szervezes@szolsport.hu e-mail címen tudnak a Versenybizottsághoz fordulni.
A Versenybizottság feladatai:
A Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság Egységes Verseny- és Fegyelmi szabályzatának elkészítése.
Az Egységes Verseny és Fegyelmi szabályzatának betartatása, valamint a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság küzdelmeinek lebonyolítása.
A rendezvény területén vagy annak közvetlen közelében a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által képviselt szellemiséget, valamint az Alapító Okirat, illetve a Szolnoki
Önkormányzattal kötött közhasznú szerződés alapelveit megsértő személyek, csapatok
szankcionálása, amely a következőket vonhatja maga után:
▪ írásbeli figyelmeztetés
▪ a Sportcentrum létesítményének területéről történő kizárás
1. A bajnokságból történő kizárás:
Azt a csapatot, amelyik a bajnokságban harmadik alkalommal sem tudott kiállni
versenybizottság kizárhatja a bajnokságból. Kizárás – visszalépés - esetén:
- Amennyiben a kizárt csapat mérkőzései nem érték el az 50%-ot, a pályán elért
eredmények, gólszerzők találatai törlésre kerülnek.
- Amennyiben a kizárt csapat mérkőzései elérték az 50%-ot, a pályán elért eredmények, gólszerzők találatai nem kerülnek törlésre, a további mérkőzések a vétlen
csapat számára 3-0-s gólkülönbségű győzelemként kerülnek jóváírásra.
(Valamely csapat vagy játékos megbotránkoztató viselkedése(i), vagy levonulása
a játéktérről mérkőzés közben: A fegyelmi bizottság tényfeltárását, határozatát
követően a versenybizottság hozhat olyan döntést is, mely a sportszerűtlen csapat
bajnokságból történő kizárását is eredményezheti!)
- A Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság célja, hogy az egészséges életmód jegyében, rendszeres sportolási lehetőséget biztosítson, a szabadidő
hasznos, kulturált eltöltésével. Amennyiben ennek az alapelvnek valamely
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játékos vagy csapat nem felel meg és rendszeresen sportszerűtlen viselkedésével veszélyezteti sporttársai testi épségét, a versenybizottságnak joga van a
Fegyelmi Bizottság döntése nélkül kitiltani ezen játékosokat vagy csapatokat
a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokságból, ezzel is szem előtt tartva a
Fair Play szellemiségét, illetve az Alapító Okirat, illetve a Szolnoki Önkormányzattal kötött közhasznú szerződés alapelveit.
2. A vétlen csapat kapja a 3 pontot (3-0-s gólaránnyal), valamint a vétkes csapattól
pont, pontok kerülnek levonásra az alábbiakban:
Ha egy csapat nem jelenik meg, illetve nem játssza le a kisorsolt mérkőzését és
ezért elmarad a mérkőzés, a vétlen csapat kapja a 3 pontot, 3-0-s gólaránnyal! A
vétkes csapattól a versenybizottság 3 büntető pontot levon.
A csapatokra a várakozási idő egységesen 10 perc. A várakozási idő leteltét a
játékvezető állapítja meg. A 10 perces várakozási idő letelte után a játékvezető a
mérkőzés megkezdésére szólítja fel a csapatokat. Ha ezen idő alatt egy csapat
nem jelenik meg a játéktéren, vagy nem lesz játékra alkalmas állapotban (nem
kezdhető meg a mérkőzés), úgy a játékvezető elmaradt mérkőzés tényeként írja
be a jegyzőkönyvbe a történteket! Ekkor a vétlen csapat kapja a 3 pontot, 3-0-s
gólaránnyal! A vétkes csapattól a versenybizottság 3 büntető pontot von le.
A csapatvezetők a mérkőzés megkezdése előtt aláírásukkal elismerik a jegyzőkönyvben szereplő adatok, és információk tudomásul vételét. Ha valaki nem szerepel a jegyzőkönyvben, és pályára lép, akkor az jogosulatlan játéknak minősül,
és a mérkőzést – jogos óvás esetén - a vétlen fél javára kell jóváírni 3:0-s gólkülönbséggel, valamint a vétkes csapattól 1 büntetőpontot le kell vonni. Az említett
szankció lép érvénybe abban az esetben is, ha valaki szerepel a jegyzőkönyvben
(a mérkőzés kezdete előtt a játékvezetővel egyeztetve nem kerül kihúzásra) azonban a szabályok alapján arra nem lenne jogosult.
Mérkőzés időjárási okok miatti félbeszakadása:
Amennyiben egy mérkőzés időjárási-, vagy egyéb okok miatt szünetel (a játék
idő nem érte el a 45 percet), majd a mérkőzés folytatásához az egyik csapat nem
jelenik meg (nem áll ki), és emiatt a mérkőzés nem folytatható, a vétkes csapattól
–az ügyeletes szervező jelentése alapján- 3 büntetőpontot levon a versenybizottság. A mérkőzés eredményét törölni kell, és 3:0-al a vétlen csapatnak bejegyezni.
(A büntetés feltétele, hogy a mérkőzés félbeszakadása előtt a vétkesnek minősülő
csapat ne mutassa semmi jelét a mérkőzés további folytatásának meghiúsulásának: sérülés stb.)
Bármely csapat a mérkőzést 4 fővel elkezdheti, lejátszhatja, de ha a csapatlétszám
3 főre csökken, akkor a játékvezetőnek a mérkőzést be kell szüntetnie!
Kitételek:
Ha a létszám 3 főre csökkenése a mérkőzés 45. percéig következik be, akkor a
vétlen csapat megkapja a 3 pontot 3-0-s gólaránnyal, és a vétkes csapattól a versenybizottság 3 büntető pontot levon.
Ha a létszámcsökkenés a mérkőzés 45. perce után következik be úgy a pályán
elért eredmény kerül lekönyvelésre.
Amennyiben a pályán elért eredmény előnyösebb a vétlen csapat javára a 3-0-as
gólkülönbségnél, úgy azt az eredményt kell végeredményként megítélni.
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Amennyiben egy teljes bajnoki évad folyamán (őszi-tavaszi szezon) egy csapat
miatt három alkalommal létszámhiány miatt szakad félbe mérkőzés úgy a bajnokság végén az adott csapattól 6 büntetőpontot levon a versenybizottság.
3. A kisorsolt mérkőzés időpontjától az alábbi esetekben engedélyezi az eltérést
a versenybizottság!
A két csapat közötti megállapodás, valamint legalább 2 nappal előbb történő
kérelmezés a versenybizottsághoz. Az őszi szezonban elhalasztott mérkőzést őszszel, a tavasszal elnapolt mérkőzést tavasszal kell pótolni! Adott osztályban a tavaszi sorsolásban szereplő utolsó fordulót megelőző 14 napban nem lehet halasztott mérkőzést játszani!
4. A halasztás menete:
• A mérkőzés előtt legalább 2 nappal előbb kérelmezni kell a versenybizottságnál.
• Szükséges a vétlen csapat beleegyezése a halasztáshoz.
• A halasztott mérkőzést az eredeti időponttól számított 14 napon belül
le kell játszani.
• A halasztás kérelmezésétől számított 48 órán belül meg kell adni a
szervezőnek az új mérkőzésidőpontot, a játékvezető kiértesítése érdekében. Amennyiben nem sikerült megegyezni az új időpontról, akkor
a szervező megállapít egy időpontot amikor a két csapatnak kötelező
lejátszania a halasztott mérkőzést.
• A halasztást kérő csapat és a vétlen csapat e-mailben kommunikálja le az
elhalasztott mérkőzés új időpontjának kitűzését, becsatolva a szervezővel.
Ennek lényege, hogy legyen írásos bizonyíték a későbbi félreértések elkerülése végett.
• A halasztást kérő csapat felajánl egy időpontot, ami neki megfelel a pótlásra. Ha ez nem felel meg a vétlen csapatnak, akkor köteles két új időpontot felajánlani a halasztást kérő csapatnak.
• Amennyiben ezek után sem sikerült megegyezni a szervező megállapít
egy időpontot amikor a két csapatnak kötelező lejátszania a halasztott
mérkőzést. Amennyiben a mérkőzés mégsem kerül lejátszásra akkor a
vétlen csapat kapja a 3 pontot 3-0-s gólaránnyal! A vétkes csapattól a versenybizottság 3 büntető pontot levon és kötelezi a mérkőzésvezetői díj
utólagos kifizetésére.
5. Óvás:
Az óvást kizárólag írásban lehet benyújtani a mérkőzést követő 3 munkanapon
belül a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. címén (5001 Szolnok, Pf. 163. a
mindenkori versenybizottság elnökének címezve)
Óvást csak az érintett két csapat részéről fogadunk el, külső (harmadik) személytől nem!
A versenybizottság hivatalból is rendelhet el Fegyelmi eljárást egy mérkőzés
kapcsán!
Óvási díj: 10.000.- Ft, melyet az óvást követő első munkanapon a Szolnoki
Sportcentrum Nonprofit Kft. Pénztárába be kell fizetni, az óvás csak így lesz érvényes!
A jogos óvás esetén a befizetett óvási díjat visszatérítjük!
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10. Fegyelmi szabályzat
A fegyelmi ügyekben a Szolnoki Sportcentrum Kft. által kijelölt és megbízott fegyelmi bizottság hivatott mindenkor dönteni!

-

A fegyelmi bizottság összetétele:
Tagok:
Dr. Bartók László
Dr. Lakatos Tamás
Id. Agócs János
Magyar Béla

Fegyelmi Bizottság szabályrendszere:
A Fegyelmi Bizottság tagjainak kiválasztása a Versenybizottság elnökének felkérése
alapján történik. A Bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt az első ülésükön.
A Fegyelmi Bizottság minimum 3 fővel határozatképes. Amennyiben a megjelent bizottsági tagok létszáma páros, kétes esetben a Bizottság elnöke dönt.
A Fegyelmi Bizottsági ülést, kötelezően szerdán, vagy csütörtökön 16.00 és 19.00 óra
közötti kezdési időpontban tartja a Fegyelmi Bizottság. Ennek tényét a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság saját honlapján (a www.szolsport.hu –n, a hivatalos tájékoztatás –ban) közzé teszi a Versenybizottság, valamint a Fegyelmi Bizottság értesíteni fogja
az érintett felek csapatvezetőit.
A vétkeseket távollétükben is eltilthatja a Fegyelmi Bizottság a jegyzőkönyvben foglaltak szerint, valamint ha szükséges, a tárgyaláson megjelenő ellenfél, illetve játékvezető
meghallgatása után.
A Fegyelmi Bizottságnak joga van -gyanú felmerülése esetén- bármely Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokságban nevezett/résztvevő játékos, vagy csapatvezető játék/részvételi jogát felfüggeszteni a fegyelmi vizsgálat idejére.
A Fegyelmi Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a Fegyelmi Bizottság tagjai
aláírásukkal hitelesítenek. Az érintett felek, -amennyiben kérvényezik- hivatalos másolatot kaphatnak a hivatalos döntésről. A fegyelmi határozatot a versenybizottság, a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság saját honlapján (www.szolsport.hu -n a hivatalos
tájékoztatás –ban) a határozatot követő napon közzé teszi.
A fegyelmi tárgyalásról hangfelvétel készíthető!
A Fegyelmi Bizottság határozata ellen, a döntést követő naptól számított nyolc napon
belül van fellebbezési lehetőség a versenybizottság elnökéhez, aki saját hatáskörében
dönt
és
a
döntés
ellen
fellebbezésnek
helye
nincs!
Fegyelmi Büntetések kiterjedése:
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Labdarúgóra vonatkozó:
- írásbeli fegyelmi büntetés
- eltiltás
- kizárás
Csapatra vonatkozó :
- írásbeli fegyelmi büntetés
- eredmény megsemmisítése
- pontlevonás
- kizárás
Sportvezetőre vonatkozó:
- írásbeli fegyelmi büntetés
- eltiltás
- A sportvezető által képviselt csapattól
való pontlevonás
- Sportcentrum területéről való kitiltás
Nézőkre, szurkolókra vonatozó:
- Sportcentrum területéről való kitiltás
A Fegyelmi Bizottság hatásköre:
A Fegyelmi Bizottság hatásköre kiterjed a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság
egész területére, ill. valamennyi nevezési lapon/jegyzőkönyvben lejelentett személyre. A
Sportcentrum Kft. területére való beérkezéstől a távozásig tartó időszakban elkövetett
fegyelmi vétségeket hivatott elbírálni. És ezen kívül eljár minden olyan egyéb más területen elkövetett vétséggel kapcsolatban, amely rendőri eljárást von maga után, és jogerős
bírósági végzés születik utána, amennyiben egyértelműen bizonyítható az összefüggés a
cselekedet, és a Szolnok Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság között.
A Fegyelmi Bizottság szankciói:
A végleg kiállított játékos automatikusan a sorsolásban soron következő
2 mérkőzésen nem szerepelhet! Amennyiben az eltiltott játékos a Senior osztályban, illetve egy másik osztályban is szerepel, akkor az automatikus két mérkőzéses eltiltás
mindkét osztályra érvényes.
A jegyzőkönyvben a játékvezető által leírtak súlyosságától függően a játékos vétsége
fegyelmi tárgyalást vonhat maga után! Erről a csapatvezetőt a versenybizottság elnöke
tájékoztatni fogja! A fegyelmi tárgyalásig a játékos nem szerepelhet bajnoki mérkőzésen!
A fegyelmi bizottság –saját hatáskörében- eltérhet a fegyelmi szankciók mértékétől
és indokolt esetben azt súlyosbíthatja, vagy enyhítheti.
Labdarúgó Fegyelmi Büntetései:
2 mérkőzéses eltiltás:
▪ Három 5 perces kiállítás után,
A Szolnoki Bajnokság Fegyelmi Bizottsága az MLSZ Fegyelmi Szabályzatát használja.
A Fegyelmi szabályzat letölthető a www.mlsz.hu oldalról.
A Játékvezetők Fegyelmi büntetései:
A Fegyelmi Bizottság tényfeltáró fegyelmi ülése után közli a Játékvezető testülettel az
esetleges játékvezetői hibákat, melynek szankcióiról a Városi Játékvezetői Testület hivatott dönteni.
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A fegyelmi Bizottságnak joga van bármely Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokságban
szereplő személy bajnokságban történő részvételi jogát felfüggeszteni a fegyelmi vizsgálat idejére. A felfüggesztett személy nem jogosult részt venni a bajnokságban.
Bármely esetben, amelyet a szabályzat nem tartalmaz a fegyelmi bizottság tagjai számára
az MLSZ aktuális fegyelmi szabályzata az irányadó, de nem kötelező jellegű.
A bajnokságban „fair-play” versenyt rendezünk valamennyi csapat részvételével. A verseny- és a fegyelmi bizottság objektív, valamint szubjektív értékelések alapján dönt a
győztesről.

11. Fizetési határidő
- nevezési díj: 2018. szeptember 14.
- pályahasználati díj minimum 50%-a: 2018. október 12.
- pályahasználati díj fennmaradó része: 2019. április 19.
Szolnok, 2018. 08. 16.
Sporttársi üdvözlettel:
Rózsa József
Szolnoki Sportcentrum Kft.
ügyvezető igazgatója
versenybizottság elnöke
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