36/2017-2018. sz. körlevél
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel,
haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.)

Elmaradnak a megye 2 és megye 3-as hétvégi mérkőzések
Az elmúlt napok rendkívül kedvezőtlen időjárása miatt kialakult megyei pályaállapotokra
tekintettel az MLSZ SZSZB Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a megyei II. osztály felnőtt
és U19-es bajnokság mindhárom (Pannónia Zrt., Nyírerdő, Kelet-Magyarország) csoportjában
és a megyei III. osztály felnőtt bajnokság mind a négy csoportjában a március 24-25-re kiírt 19.
bajnoki fordulót elhalasztotta és új időpontnak 2018. május 30. szerdát tűzte ki. Az U19-es
meccseknek 15.30-as, a felnőtt találkozóknak 17.30-as kezdési időponttal.
Ezzel kapcsolatosan fontos információ, hogy ezt a találkozót más időpontban is le lehet
játszani. Ehhez az kell, hogy a két érintett egyesület megállapodjon egy másik időpontban, és
azt rögzítse (vigye fel és hagyja jóvá) az IFA rendszerben a Sportszervezetek menüben a
„Versenyeztetés/Versenynaptár/Mérkőzés módosítási kérelem" menüpontban.
___________________________________________________________________________
Május közepén pótoljuk az U14 és U16 hétvégi mérkőzéseit
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a megyei U14-es
bajnokság mindhárom csoportjának az eredetileg 2018. március 23. péntekre kiírt tavaszi nyitó
fordulóját (12. fordulót), valamint a megyei U16-os bajnokság mindhárom csoportjának a 2018.
március 24. szombat délelőttre kiírt aktuális bajnoki fordulóját a - kedvezőtlen időjárásra való
tekintettel - egyöntetűen elhalasztja. A forduló új játéknapjai a következők, az U14-nél 2018.
május 09. (szerda) 17.30 óra, míg az U16-nál 2018. május 17. (csütörtök) 17.30 óra.
___________________________________________________________________________
TAO tájékoztató március 28-án
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 28-án 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.
___________________________________________________________________________
Fegyelmi határozatok:

szám

név

egyesület

korosztály

FSZ
paragrafus

eltiltás mértéke

II/516

Hidi Norbert

Mándok VSE

felnőtt

11. § (2) a)

1 bajnoki

II/518

Algács Edgár

Tiszakóród SE

felnőtt

11. § (2) a)

1 bajnoki

II/519

Balogh Arnold

Kocsord SE

U19

21. § (2) b)

II/520

Jónás Róbert

Kocsord SE

U19

14. § (2) b)

II/521

Lakatos László

Baktalórántháza VSE

U19

11. § (2) b)

II/522

Demeter Sándor Patrik

Puskás Akadémia
Partner

U15

13. § (3) b)

III/122

Lovas János

Geszteréd FC

felnőtt

11. § (2) a)

2018.03.20-tól
2018.04.20-ig
2018.03.20-tól
2018.04.03-ig
2018.03.20-tól
2018.03.27-ig
2018.03.20-tól
2018.04.20-ig
1 bajnoki

Egy mérkőzésen kapott 5 vagy több sárga és piros lapok miatti büntetés:
-

Tarpa SC

5 sárga lap

6000.- Ft

Fegyelmi határozatok:
határozat
szám

egyesület

II/509

Gergelyiugornyai SE

III/119

Eperjeske SE

Nyíregyháza, 2018. március 21.

büntetés oka
Sportszakember sportszerűtlen
viselkedése
Az elektronikus jegyzőkönyv
feldolgozásához szükséges feltételek
biztosításának hiánya.

büntetés mértéke
20.000.- Ft
Írásbeli figyelmeztetés.

