Valamennyi Vas Megyei
Labdarúgó Sportszervezet vezetője
részére

Tisztelt Cím!

Tájékoztatjuk a Vas megyei sportegyesületeket, hogy az alább felsoroltaknak megfelelően
szíveskedjenek tervezni és eljárni a 2018/2019-es bajnoki évre való nevezések során.
Valamint felhívjuk a figyelmet, hogy a 2018/2019-es évadtól kezdődően a nevezést csak az
IFA elektronikus rendszerén keresztül lehet elvégezni. Papír alapon beküldve, e-mailen, faxon
benyújtott nevezéseket az Igazgatóság nem fogadhat be.
A 2018/2019. évi Versenykiírások kiküldésre kerültek.
Tájékoztatjuk a Sportszervezeteket a befizetendő nevezési- és tagsági díj mértékéről, módjáról:

Nevezési
díj
U19

Nevezési
díj
U16

Nevezési
díj
U14

Nevezési
díj
VAS MEGYEI
KUPA

Tagsági díj

15.000,- Ft

10.000,- Ft

30.000,- Ft

Bajnokság

Nevezési díj
FELNŐTT

Megyei I.o.

120.000,- Ft

15.000,- Ft 15.000,- Ft

Megyei II.o.

110.000,- Ft

15.000,- Ft

*

*

10.000,- Ft

20.000,- Ft

Megyei III.o.

100.000,- Ft

------

*

*

10.000,- Ft

10.000,- Ft

BEFIZETENDŐ
ÖSSZEG
ÖSSZESEN

20.500,- Ft
15.500,- Ft
12.000,- Ft

Az osztályokra vonatkozó befizetendő összeg a 90%-os díjcsökkentést már tartalmazza!!!
A sportszervezeteknek a versenykiírások szerinti határidőig 2018. július 2. 12:00 óráig be
kell fizetniük a díjakat az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság 11707024 – 20480882 számú
bankszámlájára.
A táblázatban * - al jelölt cellákhoz megjegyzés:
- A II., III. osztályban illetve Önálló utánpótlás nevelő egyesület külön nevezése esetén,
amennyiben U16, U14 bajnokságba nevezni akar az egyesület, abban az esetben az adott
bajnokság után 1.500,- Ft nevezési díjat még hozzá kell adni a teljes befizetendő összeghez!
- Az Önálló utánpótlás nevelő egyesületeknek a választott bajnokságok nevezési díja
(15.000,- Ft esetén 1500,- Ft) mellett fizetendő tagdíja 20.000,- Ft, melyből a 90%
díjcsökkentés után befizetendő összeg 2.000,- Ft.

- A 2018/2019. Országos Magyar Kupa nevezési időszakáról és díjáról rövidesen pontos
tájékoztatót fogunk küldeni!
Fokozottan felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy annak az egyesületnek a nevezését,
akinek lejárt tartozása áll fenn (játékvezetői költség, átigazolási díj, versenyengedély díjak,
színes lapok és egyéb pénzbüntetés, stb.) az MLSZ Vas Megyei Igazgatóságával szemben, nem
áll módunkban elfogadni.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Szombathely, 2018. június 21.
MLSZ Vas Megyei Igazgatóság

