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Sziasztok, a 2016. évi őszi szezonnak vége, tényleg köszönjük minden lelkes csapatnak a
kitartó részvételt, a győzteseknek: PPP és Umbilikusz, gratulálunk! A következő emailt
szeretnénk megosztani Veletek, mintegy a fair play díj helyett:

"Kedves Szervezők/Fairplay díj Bizottság! A 2016/2017. őszi idényben a D ligában
szeretném javasolni Fairplay díjra az FC LandProd csapatát (...), ugyanis a (...)
mérkőzésen a mi csapatunk csak 4+1 főt tudott kiállítani, ellenben az FC LandProd-nak
bőven voltak cseréi is, de végtelenül korrektül FELAJÁNLOTTÁK, hogy ők is csak 4+1
fővel játszanak. A végig fordulatos mérkőzés abszolút jó hangulatban és végig
sportszerűen zajlott, aminek a végén a mi csapatunk ráadásul fordítani is tudott és végül
4:3-ra nyert. Úgy gondolom, hogy az FC LandProd a biztos győzelmet adta fel ezzel a
szimpatikus gesztussal egy bizonytalan, ám nem egyenlőtlen mérkőzésért cserébe, ezért
úgy szeretnénk javasolni őket a FAIRPLAY díjra. (...) "

Nagyszerű dolog, hogy ez elmondható egy csapatról és az is, hogy vannak, akik
elmondják. Köszönjük.

A februárig tartó regenerációs időszakra kívánunk minden jót, sikeres vizsgaidőszakot,
jó pihenést a szünetben, kitartást a munkában!

Sziasztok! A mai naptól (2016. augusztus 30.) indul a nevezés a „jatebajnoksag.hu SZTE
Egyetemi Kispályás Labdarúgó Bajnokság”
201
6. évi őszi szezonjára. Kérünk Benneteket, az alábbiakat figyelmesen olvassátok végig!
Mivel továbbra is csak két pálya alkalmas a biztonságos játékra, ezért 10 csapat helyett csak 8
alkot egy ligát - és abból is csak maximum 8 lesz -, 9 meccs helyett csak hetet lehet játszani.
Minden liga az egyes csapatok által kért idősávok alapján szerveződik, a korábbi ligák és
eredmények – átmenetileg -, nem számítanak, csakis a csapatok által igényelt napok és órák,
az erőviszonyok egyelőre nem.
A menetrend a következő:
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2016. augusztus 30. és szeptember 11. között lehet nevezni,

2016. szeptember 12. és 16. között lesz a nevezési díj befizetése, ligák véglegesítése,
esetleges pótnevezés,

2016. szeptember 19. és november 25. között zajlanak a fordulók és pótfordulók.

A beérkezett és helyesen/teljesen kitöltött nevezési lapokról regisztrációs emailt kaptok,
amennyiben probléma van, akkor arról. A nevezési díj befizetésének lehetősége csak az
egyértelmű pozitív visszajelzés alapján nyílik meg. Minden adatot meg kell adni, különös
tekintettel a nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre! A nevezési lapok,
amelyeket (és csak ezeket!) elfogadunk: bővültek, több adatot kérünk, ennek teljes körű
kitöltése a részvétel előfeltétele.

Nagyon fontos: a hétfői-csütörtöki napokra a leggyorsabban nevező és a nevezési díjat befizető
maximum 64 csapat kerülhet be a maximum 8 liga valamelyikébe. A helyesen kitöltött nevezési
lapok, majd az időben befizetett nevezési díjak a döntőek, kérjük ezért, hogy körültekintően
járjatok el mindkettő esetében. A korlátozott létszám miatt van szükség erre a lépésre.
Természetesen, minden nevező csapatot regisztrálunk, pótlista is lesz, ahonnan szintén a
beérkezés sorrendjében lehet az esetlegesen megüresedő helyekre bekerülni.
Lényeges az idősávok megadása: kérjük legalább 2x2 órát jelöljetek meg, amikor
mindenképpen tudtok játszani. Amennyiben az elsőben már nincsen játéklehetőség, úgy a
második alapján kerülhettek egy adott ligába. Aki ezt elmulasztja, az be kell érje az általunk
kínált időpontokkal.

Nevezni továbbra is két lépésben lehet:

1. lépés: A NEVEZÉSI LAP letöltése, majd kitöltése teljesen, majd visszaküldése a
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szervezőknek.

1.1. Le kell menteni a nevezési lapot.

1.2. A nevezési lapot ki kell tölteni: hiánytalanul és ÉRTELEMSZERŰEN, megadva minden kért
adatot: TÖLTSÉTEK FEL A CSAPATTAGOK ADATAIT (személyes adatok, kar/évfolyam/szak,
diákigazolvány száma)! MINDEN CSAPAT (akkor is, ha már régóta játszik a bajnokságban)
TÖLTSE KI A NEVEZÉSI LAPOT!!! Ez alapfeltétel.

1.3. A kitöltött nevezési lap visszaküldése emailban a szervezok@jatebajnoksag.hu címre.
Kérünk benneteket, hogy a visszaküldött lapnál jelezzétek a csapat nevét, pl. a Tardai Előre
esetén: tardai_elore.xls. Nagyon kérünk mindenkit: ne egy korábban kitöltött nevezési lapot
küldjön vissza, mert azt nem fogadjuk el, hanem az aktuálisat!

1.4. Amennyiben minden rendben van: nyugtázó emailt kaptok: hányadikként vagytok
regisztrálva... ha valami nincs rendben, akkor ilyen témájú emailt kaptok és a hiba javításáig a
nevezés nem érvényes. Bármennyi nevezést (visszaküldött és kitöltött nevezési lapot)
elfogadunk és regisztrálunk a nevezési lapok időszakában, de csak maximum 64 csapat
játszhat a bajnokságban (ebben az esetben 17 és 18 órai meccsek is lesznek). Így szeretnénk
elkerülni, hogy bárkinek is problémát jelentsen az elutasítás.

Amennyiben probléma van a nevezési lappal (rosszul vagy hiányosan töltött, nem erre a
szezonra szól, nem a megfelelő .xls formátumú, stb.) úgy erről kaptok értesítést és a
hibák/hiányosságok kijavításáig nem él a nevezés. Így bizonyos szempontból a nevezés
gyorsasága és pontossága is számít. A nevezési díjak befizetésekor a csapat képviselője
aláírásával erősíti meg szándékát a bajnokságban való részvételre, annak szabályainak
ismeretére, megértésére és tudomásul vételére, valamint arra, hogy vitás esetekben a
bajnokság szervezői és vezetői jogosultak dönteni. A bajnokság szervezői fenntartják
maguknak a jogot, hogy adott esetben egy csapat nevezését ne fogadják el, ha annak korábbi
cselekedeteit úgy ítélik meg, hogy megismétlődhetnek és azok a bajnokság szervezését és a
többi csapat a bajnokságban való részvételét veszélyeztetik.

2. lépés: A NEVEZÉSI DÍJ befizetése, az alábbiak szerint, részletezve:
A nevezési lapok időszakának lezárása után közzétesszük a ligák várható alakulását (ahogy az
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igényeket jeleztétek) Ezt követően áll maximum 5 nap rendelkezésetekre, hogy a nevezési díjat
befizessétek: várhatóan 2016. szeptember 12. és 16. között 8:00-18:00 óráig lehet ezt megtenni
a Sportközpont konditermi portáján. Csak azok a csapatok jogosultak erre, akik a nevezési
lapokat is visszaküldték és szerepelnek a véglegesnek tekintett ligabeosztásban.

A nevezési díj egységesen 8.000 Ft. Amennyiben valamelyik csapat nem fizeti be a nevezési
díjat, úgy a tartaléklistás csapatok - azok nevezésének sorrendjében - kapnak lehetőséget a
bajnokságban való részvételre, erről is emailban, időben kaptok értesítést. A nevezési díjat csak
ekkor lehet befizetni!
Aki mindkét procedúrán átesett (a kettő maximum 60-70 percet vesz igénybe), az már várhatja
az első fordulót. Minden csapatnak - függetlenül a ligától - neveznie kell: nevezési lappal és a
díj befizetésével. Csak és kizárólag ez a módja a bajnokságban való részvételnek.

Bárkinek kérdése van, tegye fel nekünk, emailben: szervezok@jatebajnoksag.hu és
igyekszünk arra mielőbb válaszolni.

Itt tölthető le a NEVEZÉSI LAP.

Sziasztok, a bajnokság 2016. évi tavaszi szezonja véget ért, de ahhoz, hogy hivatalosan is
zárhassuk, kérjük: a hiányzó eredményeket küldjétek el, mielőbb!!! Akit ez nem érint: köszönjük
a részvételt, a győzteseknek gratulálunk. Találkozunk ősszel!
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Sziasztok! A mai naptól (2016. február 7.) indul a nevezés a „jatebajnoksag.hu SZTE
Egyetemi Kispályás Labdarúgó Bajnokság”
201
6. évi tavaszi szezonjára. Kérünk Benneteket, az alábbiakat figyelmesen olvassátok
végig!
Mivel továbbra is csak két pálya alkalmas a biztonságos játékra, ezért 10 csapat helyett
csak 8 alkot egy ligát - és abból is csak maximum 8 lesz -, 9 meccs helyett csak hetet
lehet játszani. Minden liga az egyes csapatok által kért idősávok alapján szerveződik, a
korábbi ligák és eredmények – átmenetileg -, nem számítanak, csakis a csapatok által
igényelt napok és órák, az erőviszonyok egyelőre nem.
A menetrend a következő:

2016. február 7. és 28. között lehet nevezni,

2016. február 29. és március 4. között lesz a nevezési díj befizetése, ligák véglegesítése,
esetleges pótnevezés,

2016. március 7. és május 6. között zajlanak a fordulók és pótfordulók.

A beérkezett és helyesen/teljesen kitöltött nevezési lapokról regisztrációs emailt kaptok,
amennyiben probléma van, akkor arról. A nevezési díj befizetésének lehetősége csak az
egyértelmű pozitív visszajelzés alapján nyílik meg. Minden adatot meg kell adni, különös
tekintettel a nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre! A nevezési lapok,
amelyeket (és csak ezeket!) elfogadunk: bővültek, több adatot kérünk, ennek teljes körű
kitöltése a részvétel előfeltétele. Nagyon fontos: a hétfői-csütörtöki napokra a
leggyorsabban nevező és a nevezési díjat befizető 64 csapat kerülhet be a maximum 8
liga valamelyikébe, de indulhat pénteki liga is - az érdeklődéstől függően, egy vagy akár
kettő is. A helyesen kitöltött nevezési lapok, majd az időben befizetett nevezési díjak a
döntőek, kérjük ezért, hogy körültekintően járjatok el mindkettő esetében. A korlátozott
létszám miatt van szükség erre a lépésre. Természetesen, minden nevező csapatot
regisztrálunk, pótlista is lesz, ahonnan szintén a beérkezés sorrendjében lehet az
esetlegesen megüresedő helyekre bekerülni. Lényeges az idősávok megadása: kérjük
legalább 2x2 órát jelöljetek meg, amikor mindenképpen tudtok játszani. Amennyiben az
elsőben már nincsen játéklehetőség, úgy a második alapján kerülhettek egy adott ligába.
Aki ezt elmulasztja, az be kell érje az általunk kínált időpontokkal.
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Nevezni továbbra is két lépésben lehet:

1. lépés: A NEVEZÉSI LAP letöltése, majd kitöltése teljesen, utána visszaküldése a
szervezőknek ( szervezok@jatebajnoksag.hu ),

1.1. Le kell menteni a nevezési lapot.
1.2. A nevezési lapot ki kell tölteni: hiánytalanul és ÉRTELEMSZERŰEN, megadva minden
kért adatot: TÖLTSÉTEK FEL A CSAPATTAGOK ADATAIT (személyes adatok,
kar/évfolyam/szak, diákigazolvány száma)! MINDEN CSAPAT (akkor is, ha már régóta
játszik a bajnokságban) TÖLTSE KI A NEVEZÉSI LAPOT!!! Ez alapfeltétel.
1.3. A kitöltött nevezési lap visszaküldése emailban a szervezok@jatebajnoksag.hu
címre. Kérünk benneteket, hogy a visszaküldött lapnál jelezzétek a csapat nevét, pl. a
Tardai Előre esetén: tardai_elore.xls. Nagyon kérünk mindenkit: ne egy korábban kitöltött
nevezési lapot küldjön vissza, mert azt nem fogadjuk el, hanem az aktuálisat!
1.4. Amennyiben minden rendben van: nyugtázó emailt kaptok: hányadikként vagytok
regisztrálva... ha valami nincs rendben, akkor ilyen témájú emailt kaptok és a hiba
javításáig a nevezés nem érvényes. Bármennyi nevezést (visszaküldött és kitöltött
nevezési lapot) elfogadunk és regisztrálunk a nevezési lapok időszakában, de csak
maximum 90 csapat játszhat a bajnokságban (64 csapat az A-H ligákban, valamint
maximum! 16 csapat a pénteki ligá(k)ban). Így szeretnénk elkerülni, hagy bárkinek is
problémát jelentsen az elutasítás. Amennyiben probléma van a nevezési lappal (rosszul
vagy hiányosan töltött, nem erre a szezonra szól, nem a megfelelő .xls formátumú, stb.)
úgy erről kaptok értesítést és a hibák/hiányosságok kijavításáig nem él a nevezés. Így
bizonyos szempontból a nevezés gyorsasága és pontossága is számít. A nevezési díjak
befizetésekor a csapat képviselője aláírásával erősíti meg szándékát a bajnokságban
való részvételre, annak szabályainak ismeretére, megértésére és tudomásul vételére,
valamint arra, hogy vitás esetekben a bajnokság szervezői és vezetői jogosultak dönteni.
A bajnokság szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy adott esetben egy csapat
nevezését ne fogadják el, ha annak korábbi cselekedeteit úgy ítélik meg, hogy
megismétlődhetnek és azok a bajnokság szervezését és a többi csapat a bajnokságban
való részvételét veszélyeztetik.
2. lépés: A NEVEZÉSI DÍJ befizetése, az alábbiak szerint, részletezve:
A nevezési lapok időszakának lezárása után közzétesszük a ligák várható alakulását
(ahogy az igényeket jeleztétek) Ezt követően áll maximum 5 nap rendelkezésetekre, hogy
a nevezési díjat befizessétek: várhatóan 2016. február 29. és március 4. között 8-18 óráig
lehet ezt megtenni a Sportközpont konditermi portáján. Csak azok a csapatok jogosultak
erre, akik a nevezési lapokat is visszaküldték és szerepelnek a véglegesnek tekintett
ligabeosztásban.
A nevezési díj
egységesen 8.000 Ft.
Amennyiben valamelyik csapat nem fizeti be a nevezési díjat, úgy a tartaléklistás
csapatok - azok nevezésének sorrendjében - kapnak lehetőséget a bajnokságban való
részvételre, erről is emailban, időben kaptok értesítést. A nevezési díjat csak ekkor lehet
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befizetni!
Aki mindkét procedúrán átesett (a kettő maximum 60-70 percet vesz igénybe), az már
várhatja az első fordulót. Minden csapatnak - függetlenül a ligától - neveznie kell:
nevezési lappal és a díj befizetésével. Csak és kizárólag ez a módja a bajnokságban való
részvételnek. Bárkinek kérdése van, tegye fel nekünk, emailben
(szervezok@jatebajnoksag.hu) és igyekszünk arra mielőbb válaszolni.
Itt
tölthető le: a
NEVEZÉSI LAP.
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