A DEBRECENI VÁROSI ÉS KÖRZETI
LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
2017. évi szakmai beszámolója

A DVKLSZ Magyarországon a legnagyobb tömegeket megmozgató kispályás labdarúgó
bajnokságot szervezi hosszú évek óta. A szabadtéri illetve a teremlabdarúgó bajnokságban az
egyesületek csapatai illetve a lelkes, labdarúgást szerető játékosokból alakult csapatok
vesznek részt évről-évre. A csapatokban több mint 2000 fő, fiatal és idősebb korosztály
egyaránt képviselteti magát. 2017-ben 1342 mérkőzést játszottak szabadtéren, és több mint
400 mérkőzést a terembajnokságban.
A Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség a csapatok befizetésén túl, pályázaton
nyert támogatásokból működik. 2017. évben a Városi Önkormányzattól nem kaptunk
támogatást. Az adó 1% felajánlásból 31.782.- Ft érkezett.
A 2016-2017. évi teremlabdarúgó bajnokság Bajnokok Tornáját 2017. március 15-én az Oláh
Gábor úti Sportcsarnokban tartottuk, ahol a csoportok helyezettjei a Bajnokok Tornáján
mérhették össze erejüket. Itt végül a Lufthansa csapata vihette haza a Bajnokok Bajnokának
járó vándorkupát. A díjkiosztót a Grand Casino-ban tartottuk aznap délután, ahol a
csoportgyőztesek kupa, oklevél, 15 db érem és 30.000.- Ft értékű Szertár Sporbolt-ban
beváltható vásárlási utalványt kaptak. A csoportok gólkirályai oklevelet, gravírozott
emlékplakettet és 10.000.- Ft értékű Szertár Sportbolt vásárlási utalványt, a Fair Play
versenyének győztesei oklevelet, kupát és labdát kaptak.
A 2017. évi szabadtéri bajnokságra 102 csapat nevezett. A csapatokat 7 különböző osztályba
(I. osztály, II. osztály, III. osztály, IV osztály, V. osztály, VI. osztály, VII/Öregfiúk osztály)
soroltuk előző évi eredményeik alapján.
A 2017. évi szabadtéri bajnokság zárásaként a DEAC műfüves pályáin rendeztük meg a
különböző csoportok bajnokainak tornáját. A Bajnokok Bajnoka címet a REAL TEAM FC
csapata hódította el. A bajnokság díjkiosztóját a Grand Casino-ban tartottuk. A csoportok 1-3.
helyezettjei kupa, 15 db érem és oklevél díjat kaptak, a csoportgyőztesek részére ezen felül
30.000.- Ft értékű Szertár Sportboltban beváltható vásárlási utalványt adtunk. A csoportok
gólkirályai oklevelet és gravírozott emlékplakettet, valamint 10.000.- Ft értékű Szertár
Sportbolt vásárlási utalványt, a Fair Play győztes csapatok pedig értékes futball labdát, kupát
és oklevelet kaptak.
A 2017. november 12.-én indult 2017-2018. évi teremlabdarúgó bajnokságba 51 csapat
nevezett, akiket 3 csoportba sorsoltunk vaksorsolással a versenykiírásnak megfelelően. A
bajnokság végeredménye a következő beszámolóban lesz esedékes.
A Fegyelmi Bizottság 2017-ben összesen 72 esetben hozott fegyelmi határozatot, ebből 55
kiállítás a szabadtéri bajnokságban történt, a többi a terembajnoki mérkőzéseken. Két esetben
pedig csapattal szemben hoztak fegyelmi határozatot, melyben pénzbüntetést is szabtak ki.
Szövetségünk együttműködik a Városi Önkormányzat Sport Osztályával a diákolimpiák,
illetve iskolai-kollégiumi labdarúgó bajnokságok, tornák lebonyolításában. Az általános-, és
középiskolai diákmérkőzéseken túl, az egyetemi és főiskolai bajnokságokon, valamint
különböző céges sportnapokon is közreműködnek játékvezetőink.

A Szövetség munkáját 2017. évben 3 fő látta el díjazás ellenében: 1 fő elnök, 1 fő ügyintéző
(8 órás), 1 fő könyvelő. Az Elnökségben illetve a különböző Bizottságokban (pl.: Fegyelmi
Bizottság, Ellenőrző Bizottság, Játékvezető Bizottság Elnöksége, Versenybizottság) munkát
végzők önkéntesen, térítés nélkül segítik a Szövetség munkáját. Ezért külön köszönetet
szeretnék nekik mondani áldozatos munkájukért.
A Hajdú-Bihari Napló rendezvényeink felhívásait mindig közzé teszi (bajnokságok, tornák).
Célunk a jövőben is a debreceni sportszerető emberek sportolását, kikapcsolódását segíteni.
Debrecen, 2018. március 26.
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