
 

 

3/2017-2018. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 

Sorsolások megtalálhatóak az adatbankon 

Ezúton értesítjük a megyei futballbarátokat, hogy a megyei felnőtt és U19-es bajnokságaink 2017-
2018-as évad őszi szezonjának sorsolásait elkészítette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Versenybizottsága, azok az adatbank.mlsz.hu weboldalt megtekinthetőek. Az egyesületek 
elektronikus ügyintézői pedig az ifa.mlsz.hu oldalt, a saját kódjukon belépve a 
Sportszervezetek\Versenyeztetés\Versenynaptár almenüben valamennyi csapatuk sorsolását 
megtalálják. 
________________________________________________________________________________ 

Játékengedélyek, igazolások kiváltása 

Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy legyenek szívesek minél hamarabb kiváltani a 
labdarúgóik játékengedélyeit, sportorvosi lapjait! Az amatőr átigazolási időszak augusztus 31-ig 
tart. Minden új igazolás, átigazolás, versenyengedély kérés és regisztrációs kártya kérés az IFA 
rendszeren keresztül, az egyesület elektronikus ügyintézőjének a kódja alatt történik. A szükséges 
dokumentumokat a rendszerbe kell feltölteni hiánytalanul. Az Igazgatóságra már csak a kinyomtatott 
játékengedélyért, regisztrációs kártyáért kell bejönni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Igazolási, Átigazolási Bizottsága folyamatos ügyfélfogadást tart az igazgatóság 24. számú 
helyiségében hétfő - csütörtök 8:30-15:30 között, pénteken pedig 12:30-ig. 
________________________________________________________________________________ 

Három mérkőzéssel rajtol a Magyar Kupa 

A 2017-2018. évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupára (MK) megyénkből 35 egyesület 
adta le nevezését. Miután az MLSZ 024/2017-es ügyiratszámú VB határozata kimondja, hogy 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 4 egyesület kerülhet fel az országos főtáblára, így megyénk 
Versenybizottságának ez alapján kellett kialakítani az MK megyei selejtezőinek lebonyolítását. A 
nyitó körben hat egyesület lép pályára, míg 29 csapat a 2016/2017-es bajnoki szezonban elért 
helyezése alapján kiemelésre került. Az első fordulóra az augusztus 5-6-i hétvégén kerül sor, melynek 
sorsolását a Versenybizottság el is készítette. A megyei selejtező 1. fordulójában az alábbi 
párosításokat rendezik meg: 

augusztus 05. (szombat) 17.00  Berencs FC – Biri SE 

augusztus 06. (vasárnap) 17.00  Újdombrád SE – Nyírteleki SE és Bököny SE – Tyukod FC 



 

A párosítások győztesei a megyei második selejtezőkörben csatlakoznak a 29 kiemelt egyesülethez. 
A 2. forduló játéknapja augusztus 16. (szerda) lesz. 

Rendkívül fontos információ, hogy a Magyar Kupa megyei selejtezőjének mérkőzésein egy 
egyesület maximum 3 fő cserejátékost küldhet pályára! 
____________________________________________________________________________ 

Fiú U17-es futsal bajnokság indulhat 

A megyei futsalbázis kiszélesítése érdekében az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatósága ebben az esztendőben az U17-es fiúk részére futsal bajnokságot ír ki. A korosztályos 
futsal bajnokságra 6.000 forintos nevezési díj befizetése mellett 2017. augusztus 10-ig lehet nevezni. 
A pontvadászat megfelelő számú jelentkező csapat esetén csütörtök esti játéknapokkal idén 
októbertől, egészen 2018 márciusági tartana. A bajnokságban 2001. január 1- 2003.12.31. között 
született labdarúgók vehetnek részt. A bajnokság versenykiírását és nevezési lapját a 
szabolcs.mlsz.hu oldalt a Letölthető dokumentumok között megtalálják. 
________________________________________________________________________________ 

 

Nyíregyháza, 2017. július 27.  

 


