A 2017/2018. évi Pest megyei versenykiírások legfontosabb változásai és információi
Az alábbiakban összegyűjtöttük a 2017/2018. évi Pest megyei versenykiírások legfontosabb
változásait és információit.
A korábbi közvélemény-kutatás eredményeképpen, valamint a szakmai bizottság és a
versenyiroda állásfoglalása alapján többek között az alábbi fontosabb változások találhatók a
kiírásokban:
– a 2018/2019-es évadnak már csak 32 (2x16) „megye-kettes” és 48 (3x16) harmadosztályú
csapat vághat majd neki, továbbá létrejön a megyei IV. osztály;
– mindezek következményeként – alapesetben – a 2017/2018. évi pontvadászat
másodosztályának 11-16. helyezettjei kiesnek a megyei III. vonalba, míg a „megye-hármas”
csapatok közül csak 30 maradhat bent a harmadosztályban, továbbá az előttünk álló megyei
harmadosztályú bajnokságokból 3 bajnok juthat csak fel;
– további változás, hogy a 2017/2018-as évadban már a megyei I. és II. osztályban sem kell
„kötelező fiatalt” szerepeltetni;
– szintén újdonság, hogy a „megye-egyes” mérkőzéseket már csak az aktuális ellenfél írásbeli
hozzájárulása esetén lehet átvinni műfűre, valamint a – tulajdonos miatt – nem a főpályán
lejátszandó meccsekről a hazai félnek a lehető leghamarabb értesítenie kell aktuális ellenfelét
és a versenyirodát is;
– végül, de nem utolsó sorban: a „megye-kettes” egyesületeknek már nem kell kötelezően U19es és U16-os utánpótláscsapatot versenyeztetniük, az új szabályozás szerint az U19, U17,
U16, U15, U14 (¾ pályás) és U13 (Bozsik) korosztályú Pest megyei bajnokságok
bármelyikében összesen két különböző korosztályú gárdát kell szerepeltetniük, melyek közül
legalább egy nagypályás – természetesen a korábban is kötelező U11, U9 és U7 mellett. (Az
I. osztály utánpótlás-nevelésre vonatkozó szabályozása nem változott.)
A versenykiírásokban szereplő fontosabb információk:
– nevezési határidő: 2017. július 7. (péntek) 12:00;
– hiánypótlások beadása: 2017. július 14. (péntek) 12:00 óra;
FONTOS: a hiánypótlási határidő nem vonatkozik a nevezési és tagdíj befizetésére, a
hiánypótlási határidő leteltét követően benyújtott dokumentumok nem vehetők figyelembe a
fellebbviteli eljárás során;
– „megye-egy” rajtja: 2017. augusztus 12.;
– „megye-kettő” rajtja: 2017. augusztus 19.;
– „megye-három” rajtja: 2017. augusztus 26.;
– utánpótlás-bajnokságok legkorábbi rajtja: 2017. augusztus 26.;
– megyei I. osztály nevezési díja: 120.000 Ft (TAO-támogatásra jogosultaknak 12.000 Ft);
– megyei II. osztály nevezési díja: 110.000 Ft (11.000 Ft);
– megyei III. osztály nevezési díja: 100.000 Ft (10.000 Ft);
– Magyar Kupa nevezési díja: 50.000 Ft (25.000 Ft);
– Pest Megyei Kupa nevezési díja: 10.000 Ft (1.000 Ft);
– megyei utánpótlás nevezési díja: 15.000 Ft (1.500 Ft);
– a nevezési díjat minden benevezett csapat után meg kell fizetni;
– megyei I. osztályú klub tagdíja: 30.000 Ft (TAO-támogatásra jogosultaknak 3.000 Ft);
– megyei II. osztályú klub tagdíja: 20.000 Ft (2.000 Ft);
– megyei III. osztályú klub tagdíja: 10.000 Ft (1.000 Ft);
– önálló utánpótlás-nevelő klub tagdíja: 20.000 Ft (2.000 Ft);
– a tagdíjat minden sportszervezetnek csak a legmagasabb osztályban szereplő csapata után kell
megfizetnie.
Budapest, 2017. június 15.
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