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2005-1/2014.
A 2014. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság meghirdetése
Fehérgyarmat Város Önkormányzata nevében a fenti szervezetek koordinálásával az idei
évben is meghirdetjük a városi kispályás labdarúgó bajnokságot az alábbiak szerint:
A bajnokságban részt vehet Fehérgyarmat város minden üzeme, vállalata, intézménye,
hivatala, vállalkozói, baráti vagy lakóközösségek csapata, akik a bajnokság
versenykiírásában leírtakat betartják.
A bajnokság lebonyolítása tavaszi-őszi rendszerű, a tavaszi forduló kezdete 2014. május
15., a mérkőzések játékideje 2 X 30 perc, közte 5 perc szünettel, központilag megjelölt
hely- és időrend szerint. A korábbi kiírásoknak megfelelően az idén is korlátozzuk az aktív
játékosok szerepeltetését, játékjogosultságát.
Minden ezzel kapcsolatos rendelkezés a 2014-es évre szól.
A bajnokságban szerepeltethetők:
- megyei III. osztályból igazolt labdarúgó 30 éven aluli 4 fő, 30 éven felüli korlátlanul,
- megyei II. osztályból 3 fő, beleértve az ifjúsági labdarúgót is,
- nem játékjogosult az a labdarúgó, aki megyei I., vagy attól magasabb bajnoki besorolású
csapat aktív játékosa. Aktív játékosnak az számít, aki a 2014. évi bajnokságban bármilyen
bajnoki, illetve kupamérkőzésen pályára lép. Magasabb osztályú játékos kiváltható
alacsonyabb osztályúval. Aki nevezéskor megfelel a versenykiírásnak, az a bajnokságot végig
játszhatja!
Páratlan számú csapat nevezése esetén a Fehérgyarmati IFI csapatával egészül ki a bajnokság
mezőnye, játékjogosultsága kizárólag az ifjúsági labdarúgó csapat játékosainak lehet.
Egy személy a bajnokság folyamán csak egy csapatban szerepelhet, év közbeni
átigazolásra, illetve a nevezési lapon játékos cserére nincs lehetőség.
Kérem a csapatvezetőket, hogy csak úgy nevezzenek be, ha minden mérkőzésre megfelelő
számú játékossal az előírások szerint ki tudnak állni.
A bajnokságba benevezni a nevezési lap pontos kitöltésével 2014. május 14. (szerda) délig
Tardi László ügyintézőnél lehet. Érdeklődni telefonon a 70/345-0177, 44/510-236/123-as
mellék., illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban.
Nevezési díj: 20.000.-Ft., amelyet a nevezési lap beadásakor kötelező befizetni!
Sportorvosi engedély beszerzése nem kötelező, csak ajánlott, mivel a játékosok
önkéntes elhatározás alapján, saját felelősségükre vesznek részt!
Azok a játékosok, akik az elmúlt évi bajnokságban nem szerepeltek, kérésre a nevezés
alkalmával kötelesek bemutatni személyi igazolványukat.
A mérkőzések helyszínére és időpontjára vonatkozó kéréseket a nevezéskor szóban, vagy
írásban kérem közölni. Az idén is jegyezzük a gólokat, a bajnokság végén az elmúlt évhez
hasonlóan különdíjakat osztunk ki, valamint a bajnokság legsportszerűbb csapata is
díjazásban részesül.
A lebonyolítással kapcsolatos egyéb tudnivalókat a sorsolással kiadásra kerülő
versenykiírás fogja tartalmazni.
Ezúton is kérem a nevezési határidő pontos betartását!
Fehérgyarmat, 2014. május 07.
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