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Hétfőig lehet jelentkezni az U19-es teremtornára
Első alkalommal szervez téli teremtornát az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatósága a megyei ifjúsági csapatok részére. Az I. Mobilgumi – Fuxtec U19-es Kispályás
Torna nevet viselő kupára 2018. február 05. 16.00 óráig lehet nevezni. Az igazgatóság az első
24 csapat nevezését tudja elfogadni és a benevezett csapatokat területi alapon osztjuk be
csoportokba.
Fontos információk:
-

-

A csapatokban csak az érintett sportszervezethez igazolt, érvényes igazolással és
érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező, a mérkőzés napjáig a 15. életévét már
betöltött olyan játékosok szerepelhetnek, aki 1999.01.01.-én vagy utána születettek. Az
1998-ban és 1997-ben született – a nagypályás bajnokságban túlkorosként
szerepeltethető - labdarúgók nem léphetnek pályára!
selejtezők időpontja 2018. február 11., a döntő időpontja 2018. február 18.

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: „U19-es teremtorna nevezés”). A nevezési dokumentumokat az alábbi módon
adhatják le:
E-mailen: szabolcs@mlsz.hu,
Személyesen: 4400 Nyíregyháza, Egyház út. 15. fsz 23.
A torna versenykiírása és nevezési lapja a szabolcs.mlsz.hu oldalt megtalálható. További
információk az alábbi telefonszámon, Kvaka Árpád Megyei Igazgatónál kérhető, 30/7742-772
___________________________________________________________________________

Még tart az átigazolási időszak
A téli átigazolási időszak mind a felnőtt, az öregfiúk és valamennyi utánpótlás korosztályban
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). Ezen időszakban a megyei
igazgatóság Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottsága minden hétköznap tart
ügyfélfogadást.
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. További
részleteket a NYIÁSZ 17-19. oldala tartalmazza.
___________________________________________________________________________
Bajnokságaink tavaszi rajtjainak időpontjai
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottsága, az MLSZ útmutatásait
figyelembe véve meghatározta a 2017-2018-as bajnokság tavaszi szezon nyitófordulóinak
tervezett időpontjait.
A Kelet-Takarék megyei I. osztály felnőtt és U19-es bajnoksága 2018. február 24-25-ei
hétvégén fog rajtolni a 16. fordulóval.
A megyei II. osztályú felnőtt és U19-es pontvadászatok, valamint a megyei III. osztályú
bajnokságok egy héttel később, azaz 2018. március 03-04-én folytatódnak.
A három csoportos U16-os megyei bajnokság tavaszi szezonja március 17-én (szombaton)
kezdődik, míg az U14-es fiú és a Leány U15-ös pontvadászat tavaszi fordulói 2018. március
23-án (pénteken) veszik kezdetüket.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tavaszi szezon rajtja szélsőséges időjárási körülmények
esetén tolódhat.
___________________________________________________________________________
Ibrányi siker a Nyírerdő Kupán
A Nyírerdő Torna történetének egyik legszínvonalasabb nyolcas döntőjére került sor vasárnap
a Filo Focicsarnokban. A nyolc résztvevő egyesület közül öt tavaly is érdekelt volt a
végjátékban, ám az „állandó jelenlévők” mellett üde színfolt volt a fináléban a megyei
harmadosztályú Napkor csapata, akik a nyitókörben megtréfálták a teremspecialista Apagy
egyesületét. Az 54 gólt hozó zárónap kiegyensúlyozottságát mi sem bizonyítja jobban,
minthogy mind a két helyosztó találkozó hétméteres párbajban dőlt el. A harmadik helyet az
Újfehértó szerezte meg a Tiszavasvári előtt, míg a tornát a Madalina György által irányított

Ibrány együttese nyerte meg, az utóbbi hat évben egyaránt a végső döntőbe jutó Nyírgyulaj
felülmúlva. Érdekesség, hogy a rutinos mester tavaly a Rakamazt vezette a csúcsra a megyei
teremtornán, ezúttal pedig az Ibránnyal tette ugyanezt.
A csoport: Újfehértó–Gyulaháza 1–0, Nyírgyulaj–Levelek 3–1, Nyírgyulaj–Gyulaháza 6–2,
Újfehértó–Levelek 2–0, Nyírgyulaj–Újfehértó 3–2, Gyulaháza–Levelek 3–2
A csoport végeredménye: 1. Nyírgyulaj KSE 9 pont, 2. Újfehértó SE 6 pont, 3. Gyulaháza
KSE 3 pont, 4. Levelek SE 0 pont,
B csoport: Napkor–Apagy 4–1, Ibrány–Tiszavasvári 2–1, Ibrány–Apagy 2–1, Napkor–
Tiszavasvári 1–2, Ibrány–Napkor 5–0, Apagy–Tiszavasvári 1–5
A csoport végeredménye: 1. Ibrány SE 9 pont, 2. Tiszavasvári SE 6 pont, 3. Napkor SZSE 3
pont, 4. Apagy SE 0 pont,
A 3. helyért: Újfehértó–Tiszavasvári 1–1, (7-es: 5–3)
Döntő: Ibrány – Nyírgyulaj 1-1 (7-es: 4-2)
Az V. Nyírerdő Kupa végeredménye: 1. Ibrány SE, 2. Nyírgyulaj KSE, 3. Újfehértó SE, 4.
Tiszavasvári SE, 5. Napkor SZSE, 6. Gyulaháza KSE, 7. Levelek SE, 8. Apagy SE,
Különdíjasok: Gólkirály: Fekete Gábor 28 gól (Nyírgyulaj KSE), Legjobb kapus: Tóth
Norbert (Tiszavasvári), Legjobb játékos: Kiss Tamás (Ibrány), Fair Play díjas: Apagy SE
__________________________________________________________________________________
Fegyelmi határozatok:
szám

név

egyesület

korosztály

II/450

László Alex

Csenger Petőfi DSZSE

U20

II/451

Lakatos László

Levelek SE

U20

II/452

Szolomka Ruszlan
Ruszlanovics

Tarpa SC

felnőtt

Nyíregyháza, 2018. január 31.

FSZ
paragrafus
11 § 2) a
11 § 2) a
10 § (3)

eltiltás mértéke
1 futsal
1 futsal
2 futsal

