
 

 
 

 

24/2017-2018. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
 

Lehet nevezni az V. Nyírerdő Teremtornára 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a hagyományokat folytatva 2017/2018-as 
bajnoki szezon téli szünetében is megrendezi teremtornáját. Az V. Nyírerdő Megyei Labdarúgó 
Kispályás Terem Torna Versenykiírását és nevezési lapját a szabolcs.mlsz.hu oldalon olvashatják. 

A nevezéseket 2017. január 08. hétfő 16:00 óráig várjuk, az első 36 csapat nevezését tudjuk 
elfogadni! A benevezett csapatokat területi alapon osztjuk be csoportokba.  

A január 14-i selejtező helyszínei: Csenger, Nyírbátor, Újfehértó, Tiszavasvári, Gyulaháza, Levelek 

Fontos információk: 

-        próbajátékos szerepeltetésére nincs lehetőség 

-        egy egyesület egy tornára maximum 3 olyan labdarúgót nevezhet, aki érvényes   
felnőtt futsal NB I illetve NB II-es – azaz F/A/a vagy F/B/a – játékengedéllyel 
rendelkezik 

-        selejtező: január 14. vasárnap, középdöntő: január 21, a nyolcas döntő: január 28 

A nevezés, a kitöltött nevezési lap és a nevezési díj (15.000 forint) befizetésről szóló másolat 
együttes leadásával érvényes. Átutalás esetén a pénzt az MLSZ SZSZB Megyei 
Igazgatóság 11707024-20480868-es számlaszámára kérjük utalni. (A közlemény rovatban 
tüntessék fel: „V. Nyírerdő Terem Torna nevezés”). A nevezési dokumentumokat az alábbi módon 
adhatják le: 

E-mailen: szabolcs@mlsz.hu, 

Személyesen: 4400 Nyíregyháza, Egyház út. 15. fsz 23. 

A tornával kapcsolatos további információk az alábbi telefonszámon, Kvaka Árpád Megyei 
Igazgatónál kérhető, 30/7742-772 

_______________________________________________________________________________ 

Nevezhetnek a futsal UP bajnokságokra 



 

 
 

A megyei futsal bázis kiszélesítése és a fiatal labdarúgók téli versenyeztetése érdekében az MLSZ 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága az elmúlt évekhez hasonlóan 2018 év elején is 
rendez a megye több csarnokában futsal tornákat U11, U13 és U15-ös korosztályú csapatok részére. 
A mérkőzéseken olyan labdarúgók léphetnek pályára, akik érvényes Futsal versenyengedéllyel és 
érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek, valamint a születési ideje a versenykiírásban 
meghatározott korosztályba beleesik.  

A versenykiírásokat és a nevezési lapot az egyesületek e-mail címeire elküldtük, valamint jövő 
héttől a szabolcs.mlsz.hu oldalon a Letölthető dokumentumok alatt megtalálhatják.  

A nevezési díj egyesületekre eső összege korosztályonként, 1.500.- (egyezerötszáz) forint. 
Jelentkezési szándékukat 2017. december 21-ig elküldhetik a papp.ferenc@mlsz.hu e-mail címre. 
További információkért hívja a 30/724-7081-es telefonszámot. 

_______________________________________________________________________________ 

 
Fegyelmi határozat: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus 

eltiltás 
mértéke 

II/439 Polácsek Patrik Tarpa SC felnőtt 11 § 2 (a) 1 futsal 
II/440 Ujj Gyula Nyírkarászi KSE felnőtt 11 § 2 (a) 1 futsal 

 
 
Nyíregyháza, 2017. december 14.  


