
 

Attila Peszeki és Orosz András facebook bejegyzése 

https://www.facebook.com/groups/108042099287811 

Érdekes a 7.1. bekezdés második része,mely nem köti orvosi és versenyzői engedély 

meglétéhez a legalacsonyabb osztályban való nevezést a Heves megyei szövetség. Akkor azt 

nem értem, hogy a Pest megyei miért kéri? Ezek szerint a MOATSZ irányadó szabályzata 

megyei szinten helyenként eltérhet? Még nem késő a Pest megyei kiírás változtatása az 

orvosi engedélyre vonatkozóan. 

Aktuális részlet a Heves megyei csb. 2017/2108. évi kiírásából: 

https://hmatsz.files.wordpress.com/2017/07/hm_csb_1718_vk.pdf 

7. Játékjogosultság 

7.1. 

Megyei CSB  I. osztály:A megyei CSB  I. osztályában minden játékos köteles versenyzési engedélyt kiváltani.  

A kiváltott versenyzési engedély csak sportorvosi igazolással érvényes. 

Ezek hiányában  a  játékos  jogosulatlanul  szerepel  a  mérkőzésen,  ami  az  adott  találkozó automatikus, 18:0 

arányú elvesztését eredményezi csapatának.  

A mérkőzésen szereplő játékosok jogosultságát a MOATSZ eredményfeltöltő oldalán a felek ellenőrizhetik. A 

jogosulatlan játékos-szerepeltetés -óvási ok. 

Az érvényes versenyengedélyeket legkésőbb 2017. szeptember 15-ig (a később igazoltak esetében az igazolás 

átvételétől számított egy hónapon belül) el kell juttatni a MOATSZ-nak és a Versenybíróságnak. 

Megyei  CSB  II.  osztály: 

A  megyei  II.  osztályban  való  szereplésnek  nem  követelménye  a MOATSZ versenyzési engedély, 

valamint a sportorvosi igazolás. Sportorvosi igazolás hiányában a  játékos SAJÁT  FELELŐSSÉGÉRE végez 

sporttevékenységet.   

A  megyei  II.  osztályú csapatbajnokságban  való  szereplés  feltétele  MOATSZ  versenyengedély  

hiányában  a  Heves Megyei Szövetség által kiadott HMATSZ regisztrációs kártya megléte, amelyet a 

Szövetség térítésmentesen állít ki az érintett játékos adatainak bekérését követően. 

2017/2018 évi Pest megyei csb. Kiírás  : 

8. A bajnokságban való részvétel feltételei: A bajnokságban résztvevő csapatok az NB-s tartalék csapatok 

kivételével tagdíjat kötelesek fizetni, amelynek összege egyesületenként 3 000,- Ft/év. A bajnokságban 

szereplés nevezési díja 20 000,- Ft.  

Csapatban csak azok a játékosok szerepelhetnek, akik a MOATSZ által kiadott érvényes versenyzési 

engedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek. Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a 

játékengedélyek megújítása az idén esedékes! Ezek meglétét az ellenfél csapata a mérkőzés megkezdése 

előtt ellenőrizheti. A sportorvosi engedélyek érvényessége: 18 évet betöltött felnőtt játékos esetében 12 

hónap, ifjúsági, illetve az alatti utánpótlás korú versenyző illetve a 65 évesnél idősebb játékosok 

esetében 6 hónap. 

https://www.facebook.com/attila.peszeki.7?fref=ufi
http://moatsz.hu/pmatsz/images/pmatsz_2017-2018_kiiras_F2.pdf

