
PMATSZ web oldala * facebook 

Hírek, szövetségi és csapat-hírek, versenyek, 

eredmények  
2016.11.28. "Szolgálati" közlemények  
1. Tervezett időpont: Régiós újonc verseny Cegléd - 2017 Január 15. - verseny 

2. Tervezett időpont: A CVSE- Szuperinfó Pest Megyei Újonc,serdülő Verseny Cegléd - 2017 Február 04. - 

verseny 
3. Ifjúsági, felnőtt versenyt - 2017 Március.18. - pályázat! 

4. Pest Megyei TOP 10 - 2017 Június 24. - pályázat!  

5. Óvnál? Az óvási díjat a MOATSZ Erste Bank-nál vezetett számlájára kell átutalni! 

6. Szavazz! Ladba-mizéria - Írd meg, mivel fogsz játszani! 

Tisztelt Sporttársak! 
Számos szövetségi közleményt szeretnénk "egy szuszra" publikálni, a csapatvezetők visszajelzéseit is 

kérjük! 

Régiós újonc versenyek Cegléden 
Kérünk minden utánpótlás-csapattal rendelkező egyesületet és szakosztályt, jegyezze fel a dátumokat, 2017. 

Január 15-én és 2017. Február 04-én megyei újonc és serdülő versenyeket tervezünk! 

A versenykiírásokat hamarosan publikáljuk! 

Pályázatok 
2017. Március 18. - Megyei, országos ranglistapontot is adó felnőtt és ifjúsági versenyt tervezünk. 

2017. Június 24. - Pest megye TOP 10 bajnokságok - idén is tervezzük, hogy ligánként a "tizek"-

bajnoksággal zárjukl az évet 
Kérjük azon helyszíneket, akik a rendezésre vállalkoznának, hogy adják be pályázatukat!  

Óvás 
Korábbi bejelentéseinknek megfelelően több szabálytalanságot jeleztünk is az érintett csapatvezetőknek. 

Néhány esetben felmerült, hogy tényleges óvást hogyan kell benyújtani? 

A tényleges óvás benyújtásának két alapfeltétele van: 

1. Hivatalosan érkezzen egy dokumentum, melyet aláírtok/lepecsételtek, továbbá pontosan leírjátok, 

mely osztályban, mely csapat esetében láttátok a szabálytalanságot, ez hogyan érinti csapatotokat 

2. Nagyon fontos, hogy érdemi óvásnak csak az a bejelentés tekinthető, melynél az óvási díj is 

befizetésre került. Ide kell utalni: 11600006-00000000-64661995, "PMATSZ óvási díj"-

közleménnyel 
Tehát az óvás benyújtásakor hitelt érdemlően igazolni kell azt is, hogy befizettétek az óvási díjat is. Ennek 

hiányában az óvás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

Labdaválasztás, labdacsere 
Minden csapatvezető visszajelzését kérjük Talapka Gábor (Dabas) javaslatával kapcsolatban! 

Közvéleménykutatási céllal kérünk mindenkit, nevezzetek meg 3 új típusú műanyag-labdát, ami számotokra 

a leginkább szimpatikus, amivel házigazdaként játszani terveztek pl. 1-2 éven belül!  

Sok pozitív visszajelzés esetén összesítjük az egyes csapatok elképzeléseit! 

Amennyiben a csapatok támogatják a kezdeményezést akkor végigvisszük a folyamatot! 

Mi ez, miről szól? Gábor levelét ide kattintva olvashatjátok, ha esetleg még nem jutott el hozzátok (

)! 

 

Ide kérjük a fenti témákkal kapcsolatos visszajelzéseiteket: 

pmatsz2016@gmail.com 
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