Mérkőzések bejelentésével kapcsolatos
információk
• A mérkőzéseket minden BLSZ szervezésű bajnokságban, az IFA (Integrál Futball
Alkalmazás) elektronikus rendszerben kell bejelenteni, vagy módosítani!
Kivétel: Mérkőzések végleges lemondását (ki nem állás), edzőmérkőzések, tornák
bejelentését a merkozesbejelentes@blsz.hu címen lehet megtenni.
A BLSZ I-II. osztályú csapatok időpont módosításához Versenybizottsági határozat
szükséges.

(Sportszervezetek – Versenyeztetés – Versenynaptár menüben található, ki kell választani a megfelelő megyét, majd a keresés után ki kell választani a
megfelelő bajnokságoz)

(A kért dátum, időpont és helyszín a fenti példa szerint választható ki, a „mérkőzés módosítási kérelem gombra kattintva”, majd a „módosítási igény
elküldése” opció kiválasztásával lehet leadni)

A bejelentésen/módosításon szerepelnie kell:

➢ Kért tény dátum és időpont megjelölésének
➢ Kért helyszín megjelölésének

• A hazai mérkőzések időpontjait, lehetőség szerint félév elején, de legalább 15 nappal az
aktuális forduló előtt le kell adni!

• Két csapat közös megegyezése szükséges:
o A hivatalosan kiírt kezdési időpontnál korábbi mérkőzés kezdés
o Este 19:00 óra utáni mérkőzés kezdés (Öregfiúk-Old Boys-Veterán csapatok esetében 19:30)
o A kijelölt helyszín Budapest közigazgatási határán kívülre esik
o 8 napon belüli, bármilyen mérkőzéssel kapcsolatos módosítás
o A hivatalos játéknaptól eltérő mérkőzés időpont
o Pályaválasztói jog felcserélése (VB határozat)
o Mérkőzés halasztás (VB határozat)

(Az előző oldalon szereplő példa szerint ki kell választani a mérkőzés időpontját (a példa szerint egy mérkőzés halasztása))

(A „kérelem véleményezés” lehetőség kiválasztása után, lehet elfogadni, vagy elutasítani a kért dátumot és/vagy helyszínt)

• Mérkőzés halasztáshoz használt dátumok (amennyiben nincs még kijelölve új dátum):
o Őszi fordulóknál: december 31.
o Tavaszi fordulóknál: június 30.

•

A közös megegyezéshez kötött időpont bejelentések és módosítások, csak a kijelölés
és a kérvény véleményezése után kerülnek feldolgozásra!
(megjegyzés: Az ügyintézés menetét gyorsítja, ha a két csapat felveszi egymással a kapcsolatot (Pl.: telefon, e-mail, stb…)

• Eljárási díj kiszabása (a hivatalos díjfizetési rend szerint):
o Késedelmes bejelentések 15-8 napon belül
o Mérkőzés módosítások 15-8 napon belül
o Késedelmes bejelentések 8 napon belül
o Mérkőzés módosítások 8 napon belül (Csak az ellenfél hozzájárulásával (lásd: 2. oldal)

• Módosítani a már leadott bejelentéseket, a mérkőzés bejelentési határidejét
megelőzve (15 nap) szabadon lehet (kivétel BLSZ I-II osztályú, és MLSZ ifi és serdülő
bajnokságokban szereplő csapatok)

