34/2017-2018. sz. körlevél
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel,
haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.)

TAO tájékoztató március 21-én
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság szervezésében Szekeres Ágnes
Észak- magyarországi és Észak-alföldi TAO koordinátor előadást tart a pályázattal kapcsolatos
aktualitásokról 2018. március 21-én szerdán 17.00 órától Baktalórántházán, a Dégenfeld
Művelődési Központ I. emeleti tárgyalójában. (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 7.). A
TAO tájékoztatóra valamennyi megyei egyesületünk képviselőjét szeretettel várjuk.
___________________________________________________________________________
Eljárási rend létszámhiánynál és ki nem állásnál
A március 6-i Liga Napon elhangzottaknak megfelelően ezúton ismételten tájékoztatjuk a
megyei labdarúgásban szereplőket a csapatok létszámhiányos kiállásával, illetve ki nem
állásával kapcsolatos eljárási rendekről.(Labdarúgás Versenyszabályzat 41. és 42. §-ban
megtalálhatóak.)
Kötelező utánpótlásnál LÉTSZÁMHIÁNY esetén a szankciók:





1.alkalom: írásbeli megrovás
2.alkalom: 1 büntetőpont levonása az utánpótlás csapattól
3.alkalom: 1 büntetőpont levonása a felnőtt csapat összeredményéből
4.alkalom és minden további alkalom után: 3 büntetőpont levonása a felnőtt csapat
összeredményéből

Felnőtt és Nem kötelező utánpótlásnál LÉTSZÁMHIÁNY esetén a szankciók:





1.alkalom: írásbeli megrovás
2.alkalom: 1 büntetőpont levonása
3.alkalom: 3 büntetőpont levonása
4.alkalom: KIZÁRÁS

Kötelező utánpótlásnál KI NEM ÁLLÁS esetén a szankciók:


1.alkalom: írásbeli megrovás





2.alkalom: 3 büntetőpont levonása az utánpótlás csapattól
3.alkalom: 3 büntetőpont levonása a felnőtt csapat összeredményéből
4.alkalom: az utánpótlás és a felnőtt csapat KIZÁRÁSA

Felnőtt és Nem kötelező utánpótlásnál KI NEM ÁLLÁS esetén a szankciók:




1. alkalom: írásbeli megrovás
2. alkalom: írásbeli megrovás
3. alkalom: KIZÁRÁS

___________________________________________________________________________
Defibrillátorra pályázhatnak az amatőr egyesületeink
A Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor eszközbeszerzési pályázatot hirdet
önkormányzatok és amatőr egyesületek számára azzal a céllal, hogy támogassa az amatőr
csapatok életmentő eszközeinek beszerzését, valamint hozzájáruljon megfelelő minőségű
speciális eszközök biztosításához a játékosok és játékvezetők életvédelme érdekében.
A pályázatokat 2018. február 19-től lehet benyújtani a feltételeknek megfelelő
önkormányzatoknak vagy sportszervezeteknek. Az adatlapot cégszerűen aláírva, szkennelt
formában kizárólag elektronikus úton lehet beküldeni a szabolcs@mlsz.hu e-mail címre. A
postai úton érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.
A pályázatok beadási határideje: 2018. március 19. (hétfő)
A pályázat keretében csak a jogosultsági feltételeknek kell megfelelnie a pályázó szervezetnek.
Nagyon fontos tudnivaló, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért kérjük, figyelmesen
olvassák el a pályázati felhívást és útmutatót, melyet a szabolcs.mlsz.hu oldalt megtalálnak.
A támogatás maximális mértéke a pályázatban elszámolható költség 90%-a, a becsült önerő
összege bruttó 50.000 Ft. Fontos tudnivaló, hogy egy sportszervezet csak egy darab
defibrillátorra adhat be pályázatot.
Nyertes pályázat esetén minimum egy főnek rendelkeznie kell BLS (basic life support)
tanfolyami képesítéssel. Amennyiben az egyesületnél még senki nem rendelkezik ilyen
„bizonyítvánnyal”, akkor az MLSZ által a jövőben biztosítandó tanfolyamok valamelyikén
elvégezheti a kurzust.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban, forduljon bizalommal az
MLSZ SZSZB Megyei Igazgatójához a 30/7742-772-es telefonszámon.
__________________________________________________________________________________

Fegyelmi határozatok:
szám

név

egyesület

korosztály

FSZ
paragrafus

II/476

Mészáros Sándor
Lajos

Mándok VSE

U19

11 § (2) b)

II/477

Fodor Patrik

Rakamazi Spartacus
SE

U19

14 § (2) b)

II/478

Lakatos Dávid

Tiszavasvári SK

U15

14 § (2) b)

II/479

Tóth Roland Zoltán

Várda Labdarúgó
Akadémia

U15

11 § (2) b)

II/480

Kovács Erik Attila

Spartacus 1928 up.

U19

14 § (2) b)

II/481

Ráti Gergő

Nyírbátori SC

felnőtt

11 § (2) b)

II/482

Gyüre Tamás

Várda Labdarúgó
Akadémia

U17

14 § (2) b)

II/483

Rozman Sándor

Tarpa SC

sportszakember

II/484

Sróth Henrik

Tarpa SC

U19

11 § (2) b)

II/485

Berec Gábor

Vásárosnamény SE

U19

11 § (2) b)

eltiltás mértéke
2018.03.062018.03.13.
2018.03.062018.03.13.
2018.03.062018.03.13.
futsal mérkőzés
2018.03.062018.03.13.
futsal mérkőzés
2018.03.062018.03.13.
1 futsal
2018.03.062018.03.13.
2018.03.062018.03.20.
sportszakemberi
tevékenységtől
2018.03.062018.03.20.
2018.03.062018.03.20.

Versenybizottsági határozatok:

288/VB: A Tarpa SC csapata visszalépett az MLSZ Regionális Futsal Bajnokságból. A VB a
csapatot kizárta, eredményeit törölte és a bajnokság utolsó helyére sorolta. A hátralévő
mérkőzésekre a kisorsolt ellenfelek szabadnaposak lesznek.
289/VB: Nyírgyulaj KSE csapata óvást nyújtott be a Nyírgyulaj KSE - Mándok VSE megyei
I. osztályú mérkőzés eredménye ellen, játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt. A VB az
óvásnak helyt adott, a pályán elért eredményt törli, és a mérkőzés három pontját 3-0-ás
gólkülönbséggel a vétlen Nyírgyulaj KSE javára igazolja.
Nyíregyháza, 2018. március 07.

