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Versenybizottság beszámolója 2021 év. 

Sajnálatos módon a covid járvány már második éve írja felül az előzetes terveinket. Próbáltunk, 
próbálunk alkalmazkodni a lehetőségekhez, de sok, szívünkhöz közel álló rendezvényt így sem 
tudtunk megrendezni.  

2021 első „áldozata” a XIX. Carissa Kupa volt. Az akkor érvényes korlátozások még a 
megrendezés lehetőségét is kizárták.  

Az első rendezvényünk 2021-ben a X. Farsang Kupa volt, amelyet sikerült a második és harmadik 
hullám közötti legalacsonyabb fertőzésszámú időszakban megrendezni. Sok kétely merült fel a 
rendezéssel kapcsolatban, többen ellenezték, ennek ellenére egy remek hangulatú tornát sikerült 
felelősséggel megszervezni egy „nagyon ínséges” időszakban. 

Az előző évi bajnokságunk tavaszi szezonját nem tudtuk megrendezni, így ebben az évben nem 
lehetett más célunk, mint a szezon befejezése. Természetesen az egészség mindennél fontosabb 
számunkra, így a tavaszi szezon rajtját egészen április közepéig toltuk ki, illetve lehetőséget 
adtunk a csapatoknak, hogy retorzió nélkül kihagyhatják a tavaszi szezont. Ez utóbbival végül 
három csapat élt, amiből kettőnél a létszám probléma volt a döntő szempont, nem a pandémia.  

Májusban a női bajnokság második, júniusban a harmadik, záró fordulóját rendeztük meg. 

Június közepétől, egy szűk hónapon át a XIX. Dunaújváros Kupa küzdelmei zajlottak 16 csapat 
részvételével. 

Július 9-én rendeztük meg a hagyományos évadzáró, díjátadó ünnepségünket. A korlátozó 
intézkedésekhez alkalmazkodva a rendezvény nem a szokásos Campus étteremben, hanem a 
Dunaújvárosi Stadion lelátóján, szabad téren került megrendezésre. 

A nyári szünetet a II. Agusztális Foci Kupa szakította meg. 

A 2021/2022. évi bajnokságunkra 51 férfi csapat adta le a nevezését. Mérhetetlen büszkeséggel 
tölt el bennünket, hogy az elmúlt négy évben nem csökkent a csapatok létszáma. 
Meggyőződésünk, hogy ez több más tényező mellett főként a kiforrott versenyrendszernek, a 
versenykiírás következetes betartásának, a rendelkezésre bocsátott létesítmények állapotának, 
valamint a rendkívül felelős gazdálkodásnak az eredménye. 

A bajnokságot megelőző kalkulációk eredményei lehetővé tették a játékvezetői díjak 5-7%-os 
emelését, amivel együtt a játékvezetői díjak az elmúlt négy évben 50%-kal emelkedtek. A 
játékvezető díjak elszámolása továbbra is az MLSZ IFA rendszerében történik, így az ezzel járó 
járulékos költségek (könyvelési, banki utalási, stb.) nem a DLSZ büdzséjét terhelik.  

A nevezések beérkezése után elkészítettük a bajnoki osztályok besorolását (I. osztály 7 csapat, II. 
osztály 11 csapat, III. osztály 11 csapat, IV. osztály 11 csapat, Senior osztály 5 csapat, Old Boys 
osztály 6 csapat). Az IFA rendszerben létrehozásra kerültek a bajnoki osztályok, elkészítettük a 
(fix) bajnoki osztályok sorsolását, a mérkőzések időpontját felvittük az IFA rendszerbe. A III. és 
IV. osztályú mérkőzések időpontjainak IFA rendszerbe történő felvitele folyamatosan zajlott a 
mérkőzés lekötések függvényében.  
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A szezon immár hagyományosan a nagy sikerű Szuper Kupával indult augusztus 30-án. Az utolsó 
mérkőzésére pedig november 12-én került sor, így sikerült az őszi szezont a covid 
megbetegedések számának drasztikus emelkedése előtt befejezni. 

Pár statisztikai adat az őszi szezonról: 126 új igazolás és 106 átigazolás IFA adminisztrációját 
végeztünk el. Húsz olyan játékost sikerült bevonnunk a játékba, akiknek korábban még nem volt 
regisztrációja az MLSZ rendszerében, tehát sehol nem fociztak korábban. Kiadásra és 
kinyomtatásra került 1209 MLSZ játékengedély, illetve 10 db DLSZ játékengedély a külföldi 
állampolgárok részére. 

A tavaszi szezonban 18, az ősszel 14 darab Versenybizottsági Határozat született. 

A bajnokság közben került megrendezésre az Ovi Foci Kupa II. fordulója, az V. Diablo Kupa. 
November 1-én a hagyományos emléktornával emlékeztünk meg a fiatalon elhunyt Héger 
Ádámra, Ádám Anitára és Komáromi Ádámra. 

A már meghirdetett Ovi Foci Kupa decemberi záró fordulóját sajnos el kellett halasztanunk, amint 
a körülmények azt lehetővé teszik, be fogjuk pótolni. 

Ha nem jön közbe valami, az évet december 19-én, az Old Boys Kupával zárjuk, de előtte még a 
tavalyi szezon dobogós csapatai (I. osztály) részt vesznek a Székesfehérváron megrendezésre 
kerülő Fejér Megye Bajnoka tornán. 

A 2022. év sajnos ismételten nem a Carissa Kupával fog kezdődni A jelenlegi helyzetben a 
szervezőbizottság azt a fájdalmas, de felelősségteljes döntést hozta, hogy nem rendezi meg a 
rangos tornát. 
Véleményük és reményeink szerint a tavaszi bajnoki folytatást nem fogja hátráltatni a pandémia. 
A téli időszak kupái viszont nem csak a járvány miatt kerültek veszélybe, hanem azért is, mert a 
korábbi, kedvezményes terembérleti lehetőségeink megszűntek, a piaci árak pedig olyan magasak, 
amelyeket elfogadható nevezési díjak mellett, a színvonal csökkenése nélkül képtelenség 
kitermelni. A jövőben várhatóan előtérbe kerülnek a DLSZ Arénában megrendezhető események. 

Szeretném kiemelni a bizottságok közötti szoros és harmonikus együttműködést.  Nagyon jót tett 
a légkörnek, hogy most már minden bizottság egy irányba húzza a DLSZ szekerét! 

Továbbra is nagyon korrekt, kölcsönösen segítő kapcsolatot tartunk fenn az MLSZ Fejér Megyei 
Igazgatóságával, annak igazgatójával és munkatársaival. 

A Versenybizottság összetételében személyi változás történt. Kovács Józsefet sajnos nem sikerült 
maradásra bírnunk, helyét Szalavics Eszter vette át, aki nagy lendülettel vetette magát munkába. 
A Versenybizottság összetétele: 

• Mészáros István elnök 

• Petrás Gábor és Szalavics Eszter tag 

Dunaújváros, 2021. november 26. 
 

 Mészáros István 
 DLSZ Versenybizottság 
 elnök  


