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4/2018. (02.23.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő 

 
Versenybizottsági határozatok 

 

219/2017-2018 (02.20.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 

bizottság a 2017-2018 évi megyei I. osztályú felnőtt és U19-es korosztályú bajnokságok 16. 

fordulójának valamennyi mérkőzését későbbi időpontra halasztja.  

A forduló új időpontja: 2018.05.01. (kedd) felnőtt mérkőzések: 16:30, U19-es mérkőzések 14:30 

óra. 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (1) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

220/2017-2018 (02.20.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 

bizottság a 2017-2018 évi megyei I. osztályú felnőtt és U19-es korosztályú bajnokságok 25. 

fordulójának 2018.04.29-re kiírt mérkőzés időpontjait módosítja.  

A módosított mérkőzések új időpontja: 2018.04.28. felnőtt mérkőzés: 16:00, U19-es mérkőzések 

14:00 óra. 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (1) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

221/2017-2018 (02.20.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 

bizottság a 2017-2018 évi megyei III. osztályú felnőtt bajnokság Északi csoportja 16. 

fordulójának valamennyi mérkőzését későbbi időpontra halasztja.  

A forduló új időpontja: 2018.05.01. (kedd) 16:30 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (1) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

222/2017-2018 (02.20.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 

bizottság a 2017-2018 évi megyei III. osztályú felnőtt bajnokság Déli csoportja 16. fordulójának 

valamennyi mérkőzését későbbi időpontra halasztja.  

A forduló új időpontja: 2018.05.01. (kedd) 16:30 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (1) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

223/2017-2018 (02.20.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 

bizottság a 2017-2018 évi megyei tartalék bajnokság 16. fordulójának valamennyi mérkőzését 

későbbi időpontra halasztja.  

A forduló új időpontja: 2018.05.01. (kedd) 13:30 
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A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (1) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

224/2017-2018 (02.20.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2018.05.01-én 13:30 órára kisorsolt ZALAWARE-Botfa – Hahóti FSE megyei 

tartalék bajnoki mérkőzés időpont és helyszín módosítását. 

Új időpont: 2018.02.25. (vasárnap) 12:00 óra, 

Helyszín: ifjúsági sportcentrum műfüves pálya 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (1) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

225/2017-2018 (02.20.) VB Határozat 

A 2018.02.04-én lejátszott Police-Ola LSK – Andráshida SC téli nagypályás (műfüves) felnőtt 

bajnoki labdarúgó mérkőzést a játékvezető a 85. percben, 2:2-es eredménynél félbeszakította, 

mivel a pályán rendbontás alakult ki. A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás 

mellőzésével – meghozta határozatát, a mérkőzés félbeszakadásában mindkét csapat versenyügyi 

felelősségét megállapította, a mérkőzést 0-0 gólkülönbséggel lejátszottnak tekinti azzal, hogy 

mindkét csapat 1-1 pontot kap, de az évi összeredményükből 1-1 büntető pontot le kell vonni. 

(Vsz. 44§ (2) c))  

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 54 § -a alapján van lehetőség 

jogorvoslatra. 

 

 

 

 

Zalaegerszeg, 2018. február 23. 

 

 Józsi György sk. 

 Igazgató 


