22/2017-2018. sz. körlevél
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel,
haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.)

Négy helyszínen a téli nagypályás torna
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a 2017/2018-as bajnoki szezon téli
szünetében is megrendezi a Nagypályás Műfüves Labdarúgó Tornáját. A megyei nagypályás
csapatok téli felkészülését kiválóan segítő futballtornát 2018. január 27. – február 18. között
rendezzük meg, méghozzá idén először négy helyszínen. Nyírbátor, Kisvárda és Tarpa mellett
ezúttal Nyíregyházán is szeretnénk két darab ötös csoportot indítani, ami azt jelenti, hogy 40
együttes jelentkezését tudjuk elfogadni.
A nevezési díj marad 50.000 forint, amiért mindenki négy mérkőzést játszhat kulturált
körülmények között, 3 hivatásos játékvezető közreműködésével.
Nevezni egészen 2017. december 13. szerda 12.00 óráig lehet.
A nevezés a kitöltött nevezési lap és a nevezési díj befizetésről szóló másolat együttes leadásával
érvényes. A tornával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban Kvaka
Árpádnál érdeklődhetnek az alábbi telefonszámon 30/7742-772.
A torna versenykiírása és nevezési lapja a szabolcs.mlsz.hu oldalról letölthető.
A nevezési dokumentumokat az alábbi módon adhatják le:
E-mailen: kvaka.arpad@mlsz.hu,
Személyesen vagy postai úton: 4400 Nyíregyháza, Egyház út 15. fsz 23.

Játékvezető tanfolyam indul
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Játékvezető Bizottság alapfokú labdarúgó játékvezető
tanfolyamot indít 2018 januárjában.
Várjuk a labdarúgást szerető sportemberek, illetve azon aktív, pályafutásuk befejezését tervező
labdarúgók jelentkezését, akik nem szeretnének elszakadni a labdarúgás világától, és szívesen
kipróbálnák magukat a játékvezetésben. A Játékvezető Bizottság lehetőséget biztosít akár az aktív
játék tervezett befejezése előtt a tanfolyam elvégzésére, illetve a játékvezetői életbe való
bekapcsolódásra.

Részletek: www.szabolcsjb.hu
(http://szabolcsjb.hu/hirek/almenu/jatekvezeto_tanfolyam_2018.php)
Online jelentkezés: www.jatekvezetoleszek.hu
_______________________________________________________________________________
Január 15-től átigazolási időszak
Ezúton tájékoztatjuk a megyei labdarúgás résztvevőit, hogy a téli átigazolási időszak mind a
felnőtt, az öregfiúk és valamennyi utánpótlás korosztályban is egységesen 2018. január 15-től
egészen 2018. február 14. éjfélig tart.
Ez az időszak vonatkozik a futsal játékosokra is mind felnőtt, mind pedig utánpótlás szinten.
Átigazolni csak abban az esetben lehet, ha az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz.
(bővebben: Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 24-26. oldal)
Egyben felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy az amatőr férfi, női valamint futsal 19 év feletti
labdarúgó belföldi átigazolásakor, a téli átigazolási időszakban az átadó sportszervezet működési
költségtérítést kérhet, melynek maximum összegét a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási
Szabályzat (NYIÁSZ) 17. oldalán található „A” táblázat tartalmazza. A további részleteket a
NYIÁSZ 17-19. oldala tartalmazza.
_______________________________________________________________________________
Legjobb 16 között a Sényő-Carnifex FC
A Sényő-Carnifex FC révén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes is képviseli magát a
labdarúgó Magyar Kupa legjobb 16 egyesülete között. A Kelet-Takarék megyei első osztály
listavezetője az NB II-es Kazincbarcika után az aktuális körben az NB III-as Rákosmente KSK
csapatát 2-0-s győzelemmel búcsúztatta, így tavasszal is vár rá kupamérkőzés.
A másik három megyei csapatunk sajnos nem tudott túllépni ellenfelén. A Várda SE hazai pályán
a Puskás Akadémiával, a Nyíregyháza Spartacus idegenben az ETO-val szemben maradt alul. Míg
a megye I-es Nagyecsed nem tudta felborítani a papírformát az NB II-es Siófokkal szemben.
A sényőiek a nyolcaddöntőben az NB II listavezetőjét, az MTK-t kapták ellenfélül. A továbbjutás
ebben a körben már két mérkőzésen dől el, az első mérkőzéseket február 21-én rendezik, a
visszavágókat egy héttel később játsszák le.
_______________________________________________________________________________
Hajdúszoboszlón szerepel a megyeválogatott
2015 után idén decemberben is kiírásra kerül a Megyei Amatőr Válogatottak Országos
Nagypályás Tornája. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei válogatott december 2-3-án
Hajdúszoboszlón fog szerepelni az Észak-Keleti selejtező-csoportban Heves, Nógrád, Borsod és
Hajdú csapatai ellen.
Megyénk válogatottját a Fehérgyarmat fiatal edzője Siti Ferenc fogja irányítani, munkáját
szakmai oldalról Dudás Zoltán (Vásárosnamény) és Tuska János (Bozsik Akadémia) segíti. A
masszőri feladatokat Bekecs Sándor, míg a technikai vezetői teendőket Pausz Béla látja el.

A hajdúszoboszlói selejtezőből a győztes válogatott kvalifikálja magát a december 9-10-i pécsi
országos négyes fináléra. A Megyei Igazgatóság valamennyi klub vezetőjének ezúton is köszöni,
hogy elengedi labdarúgóit és szakembereit a megyeválogatott összetartásaira és a régiós tornára.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei amatőr válogatott játékoskerete:
Kapusok:
Félegyházi Viktor (Tuzsér SE), Somogyi Marcell (Mátészalkai MTK)
Mezőnyjátékosok:
Védők:
Bátyi László (Balkány SE), Gál Richárd Árpád (Fehérgyarmat SE), Pócsi Balázs (Nagyecsed
RSE), Deme Attila (Ibrány SE), Hudák Máté (Nagyhalász SE),
Középpályások:
Lénárt Gergő József (Mátészalkai MTK), Veress László (Fehérgyarmat SE), Erdős Márk
Szabolcs (Nagyecsed RSE), Majoros Ádám (Ibrány SE), Mándi László (Vásárosnamény SE)
Ohár Román (Balkány SE)
Támadók:
Lizák Bence (Vásárosnamény SE), Deskó Dávid (Vásárosnamény SE), Somogyi Márk (Ibrány
SE), Barta Ferenc (Tarpa SC), Kiss Tamás (Ibrány SE)

Felkészülési teremtornák 2018-ban
Ezúton tájékoztatjuk a megyei labdarúgásban résztvevőket, hogy az elmúlt évek hagyományainak
megfelelően a 2017-2018-as téli szezonban is megrendezi Igazgatóságunk a felnőtt megyei
csapataink felkészülését szolgáló, jól megszokott Nyírerdő teremtornát.
Az V. Nyírerdő Kupa tervezett játéknapjai: 2018. január 14., január 21. és január 28.
Újításként ezúttal a megyei U19-es csapataink részére is kiírunk egy nagyszabású teremtornát
2018. februárjában, a Nyírerdő Kupa mintájára.
A tornák versenykiírásait hamarosan megtalálják a honlapunkon.

November hónap legsportszerűbbjei
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a 2017/2018-as bajnoki évadra is meghirdette
felnőtt bajnokságaiban a havi Fair Play versenyét. „November hónap legsportszerűbb csapata" díjat az
az egyesület kapta bajnokságonként, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a 11-15. forduló
között. Büntetőpontok több kritérium alapján jártak, ilyen például a sárga lapos figyelmeztetés, kiállítás,
rendezési hiányosság, létszámhiányos kiállás, jogosulatlan játék, vagy épp a sportszakember sportszerűtlen
viselkedése. A büntetőpontok összeszámolása után november hónap legjobbjai a következő egyesületek
lettek:

Kelet-Takarék Megye I. osztály: Balkányi SE
Megye II. Pannónia Zrt.-csoport: Újfehértó SE
Megye II. Nyírerdő-csoport: Rohod SE
Megye II. Kelet-Magyarország csoport: Nyírcsaholy USE
Megye III. Szabolcs-csoport: Tiszavasvári SE II.
Megye III. Nyírség-csoport: Nyírbéltek KSE
Megye III. Rétköz-csoport: Döge LSE
Megye III. Szamos-csoport: Penyige SE
Gratulálunk valamennyi győztesnek, az egyesületek díjaikat egy később egyeztetett időpontban a Megyei
Igazgatóságon fogják megkapni!
Fegyelmi határozat:
szám

név

egyesület

korosztály

FSZ
paragrafus

eltiltás
mértéke
2018.02.23-tól
2018.03.12-ig

II/433

Horváth Jonatán József

Fiatal Gyémántok

U19

14. § (2) b)

II/434

Vass István

Levelek SE

felnőtt

11. § (1) a)

1 futsal

II/435

Liptai András

Nyírkarászi KSE

felnőtt

11. § (2) a)

1 futsal

Fegyelmi határozat:
határozat
szám

egyesület

büntetés oka

büntetés mértéke

II/264-1

Biri SE

Rendbontás. Rendezési hiányosság

100.000.- Ft + mérkőzésrendezési
jog megvonása

II/356/2

Kállósemjén SE

Rendezési hiányosság

20.000.- Ft

III/96

Laskodi LE

Rendezési hiányosság

20.000.- Ft

II/427

Levelek SE

II/393

Újfehértó SE

II/307

Nyírgyulaj KSE

Sportszakember sportszerűtlen
viselkedése
Sportszakember sportszerűtlen
viselkedése
Rendezési hiányosság

20.000.- Ft
10.000.- Ft
10.000.- Ft

Versenybizottsági határozatok:
285/VB: Tiszafüredi VSE U17-es csapatának első alkalommal történő ki nem állása a Tállya KSE –
Tiszafüredi VSE mérkőzésen. Írásbeli figyelmeztetés. A VB a mérkőzés 3 pontját 3:0-s gólkülönbséggel a
Tállya KSE javára igazolja.

Nyíregyháza, 2017. november 30.

