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Sziasztok, a bajnokság 2011. évi szezonja véget ért. A győzteseknek gratulálunk! Köszönjük
mindenkinek a részvételt, reméljük Ti is elégedettséggel gondoltok a szezonra. A következőre a
nevezés 2012. január 20. körül indul, akkor figyeljétek a honlapot!

Békés Karácsonyt kívánunk mindenkinek és sikeres új évet!

Sziasztok, a jövő heti pótforduló elérhető. Ha hiányzik belőle mérkőzés, mielőbb
jelezzétek!

Sziasztok, elérhető a 9. forduló is! Két kérésünk van: a hiányzó eredményeket küldjétek és
jelezzétek, ha nem látható, hogy meccseteket halasztottátok. Csak akkor tudjuk kiírni a
pótfordulót (és csak egyet!) helyesen, ha minden információ a rendelkezésünkre áll, köszönjük!
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Sziasztok, a pótfordulókról többen kérdeztetek, így a hivatalos álláspontot közzétesszük:

Az utóbbi évek tapasztalatain okulva - ahogy azt már a bajnokság elején is jeleztük - csak 1
pótforduló lesz idén (is), ebben a szezonban a december 5-9-i héten. Akkor maximum 64 meccs
kerül kiírásra, várhatóan csapatonként 1, de megeshet, hogy az aktív/passzív halasztás miatt
több, ez folyamatosan alakul. Aki(k)nek egy halasztott meccsük van, azok számíthatnak arra,
hogy az ki lesz írva, természetesen minél több meccset szeretnénk tető alá hozni (jelenleg 37
halasztott van, ami még befér a keretbe). Ezzel együtt javasoljuk, hogy amennyiben (van ilyen
csapat) valaki(k)nek kettőnél több meccsük van, önállóan szervezzék meg pótlást: ehhez két
lehetőség adódik. Az egyik, hogy a bajnokságtól független helyszínen és időpontban történik a
pótlás, ennek szervezése a csapatok feladata és költsége, az eredményről pedig tudósítsatok.
A másik
: a 7-9. fordulók "üresjáratait" használjátok erre, azokat a pályákat és időpontokat, ahol és
amikor nincsen meccs kiírva (jellemzően ez min. heti 4 alkalom, de lehetséges a halasztások
miatt több is). Ennek menete: kinézitek az alkalmas időpontot és jeleztek nekünk a
megegyezést követően, így mi az igények beérkezésének sorrendjében követjük a foglalásokat,
az adott hétre, jelezzük, hogy szabad-e a pálya akkorra. Amennyiben igen, úgy a mérkőzés
megrendezésre kerül, az eredményt regisztráljuk. Ha nincsen szabad pálya, akkor a következő
hétre előre foglalható időpont.

Kérjük, hogy a fentieket vegyétek figyelembe, a bajnokság december 9-én zárul, utána meccset
nem írunk ki (várhatóan, (ha az időjárás is engedi)). Úgy gondoljuk, hogy ez mindenki javát
szolgálja; kétségtelen, némileg több fegyelmezettséget igényel, ugyanakkor ezzel jobban
biztosítható, hogy minden mérkőzés lejátszásra kerüljön (2. pótforduló meccseinek legalább
50%-a nem volt lejátszva...), de nem mellékesen a Sportközpont véges erőforrásait is kímélni
lehet. Köszönjük megértő együttműködéseteket! Emailben pedig várjuk az esetleges
visszajelzéseket, igényeket.
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Sziasztok, egy friss hír/információ:

A Magyar Labdarúgó Szövetség önkéntes Grassroots képzést indít Szegeden. Ez előképzést
jelent a licenszek megszerzéséhez, a képzés ingyenes, várhatóan februártól indul (szombati
oktatási napokkal) aktív egyetemi hallgatók számára. Az utolsó foglalkozáson tesztírásra kerül
sor, a tanfolyamról minősítő oklevél kerül kiállításra.
A képzésre az első 20 fő jelentkező juthat be
.
Jelentkezéseket (tárgyban grassroots megjelöléssel) a szervezok@jatebajnoksag.hu
címre küldjétek.

A jövő héten (okt. 31. - nov. 4.) az őszi szünet miatt nem lesznek meccsek, a 6. forduló a
november 7-11-i héten zajlik majd. Addig is: a korábbi fordulók hiányzó eredményeit küldjétek
folyamatosan, úgy készülhet rendes tabella!

Sziasztok, az 1. forduló már elérhető ( "FORDULÓK" menüpont, a legördülőkből minden
esetben a "2011 / 2012 Őszi" opciót válasszátok!).

A szabálykönyv elolvasását ("SZABÁLYZAT" menüpont az új csapatoknak mindenképpen
ajánljuk, míg a régieknek legalább az újdonságokat: az 1.4. és 1.5. pontok változtak. Már most
jelezzük, az 1.4. értelmében csak egyetlen pótfordulót szervezünk a szezon végén (esetleg
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közben), így abban az esetben, ha egy csapatnak több halasztott meccse jön össze, úgy azokat
saját szervezésben kell lejátszania!

A szezonbéli problémák kezelésére határozottan ezt a megoldást ajánljuk!

Az eredményeket továbbra is emailben küldjétek, kérjük, megjelölve egyértelműen a ligát
és a csapatokat (pl. S liga, 1-10, FC Bányász - Kohász SC 3:6)!

Amennyiben bárkinek bármi problémája van, úgy azt emailben jelezze!
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