3/2018-2019. sz. körlevél
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel,
haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.)

Kupameccsekkel rajtol az idei futballszezon
A Magyar Kupa megyei selejtezőjének első fordulójával a hétvégén kezdetét veszi a 20182019-es futballszezon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szombaton öt, míg vasárnap három
találkozót játszanak a kupában, a találkozók egyöntetűen 17.00 órakor veszik kezdetüket. A
továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény függetlenül a csapatok osztályba sorolásától –, hosszabbítás nincs, a továbbjutás a büntető
pontról végzett rúgásokkal dől el a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint. A
mérkőzések közül kiemelkedik a Nagyhalász - Ibrány szomszédvári rangadó, amely találkozó
mindig sok néző előtt kerül megrendezésre. A további párosítások az adatbank.mlsz.hu oldalt
megtalálhatóak. A Magyar Kupa további részletes szabályai az igazgatóság honlapján
olvasható.
___________________________________________________________________________
Bajnoki rajtok 2018-2019
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. és II. osztályú felnőtt és U19-es bajnokságokban a
2018/2019-es szezon a jövő hétvégén, azaz augusztus 11-12-én fog elrajtolni. A megyei
harmadosztály mind a négy csoportjában pedig augusztus 25-26-án indul útjára a labda. Az
utánpótlás bajnokságok közül a fiú U16-os korosztály Keleti és nyugati-csoportjában is
egyaránt augusztus 18-án kezdődik az idei szezon, míg az U14-nél augusztus 31-én péntek
délután rajtolnak a csapatok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság által koordinált és
hét megyei egyesületünket magába foglaló U19-17 III. osztályú bajnokság Észak-Keleti
csoportjában augusztus 25-én rúghatnak labdába először bajnokin a csapatok.
___________________________________________________________________________

Futsal utánpótlás bajnokságok indulnak
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a tavalyi sikeres fogadtatásnak
köszönhetően ebben az esztendőben is kiírja az U17-es és U20-as korosztályú fiúk részére a
megyei futsal bajnokságát. A korosztályos futsal bajnokságra 6.000 forint/korosztály nevezési
díj befizetése mellett 2018. augusztus 30-ig lehet nevezni. A pontvadászat megfelelő számú
jelentkező csapat esetén bajnoki rendszerben zajlana, idén októbertől, egészen 2019 tavaszáig.
Az U17-es bajnokságban 2002. január 1- 2004.12.31. között született labdarúgók vehetnek
részt, míg az U20-ban 1999.01.01.-2002.12.31. között született játékosok léphetnek pályára. A
bajnokság versenykiírását és nevezési lapját a szabolcs.mlsz.hu weboldalt a letölthető
dokumentumok menüben találják meg.
___________________________________________________________________________
Sorsolások az adatbankon
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei felnőtt férfi bajnokságaink és az U16-os megyei fiú
pontvadászat 2018-2019-es szezonjának sorsolásait elkészítette az igazgatóság
Versenybizottsága. Ezen sorsolások az adatbank.mlsz.hu weboldalt már megtekinthetőek.
Fontos információ, hogy október 13. szombat és november 10. szombat egyaránt munkanap
és tanítási nap, így azon a hétvégére csak vasárnapra sorsoltunk bajnoki mérkőzést.
Természetesen amennyiben a két érintett klub megállapodik egymással, a mérkőzést más
időpontban is le lehet játszani (akár azon a szombaton is).
___________________________________________________________________________
Egyesületi címer feltöltési lehetőség
Felhívjuk figyelmüket, hogy az MLSZ új adatbankján, a megyei bajnokságoknál is lehetőség
van az egyesületeknek a címerük megjelenítésére. Amennyiben az egyesületük rendelkezik
címerrel, és azt szeretnék, hogy az adatbank.mlsz.hu oldalon a bajnokságon belül - a csapatuk
nevénél mind a mérkőzéseknél, mind a tabellánál - is látható legyen ez a címer, akkor legyenek
szívesek a szabolcs@mlsz.hu emailcímre elküldeni, hogy mi azt fel tudjuk tölteni az IFA
rendszerbe az egyesület törzsadatához.
__________________________________________________________________________________

Utánpótlás bajnokságaink korcsoportjai
Az utánpótlás bajnokságaink rajtja előtt ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy adott
bajnokságban milyen korosztályú labdarúgók szerepelhetnek a 2018-2019-es
pontvadászatokban.

•
Megyei I. osztály U19 (korcsoport: 2000.01.01. -2003.12.31) Maximum 5 fő túlkoros
nevezhető, akik a pályán egyidőben egyszerre is szerepeltethetőek. A túlkorosak 1998.01.01 –
1999.12.31. között születettek lehetnek.
•
Megyei II. osztály U19 (korcsoport: 2000.01.01. – 2004.12.31.) Maximum 5 fő túlkoros
nevezhető, akik a pályán egyidőben egyszerre is szerepeltethetőek. A túlkorosak 1998.01.01 –
1999.12.31. között születettek lehetnek.
•

U16 (korcsoport: 2003.01.01. – 2005.12.31.) Nincs túlkoros játszatására lehetőség!

•
¾ pályás U14, 8+1 fővel (korcsoport: 2005.01.01. – 2007.12.31.) Nincs túlkoros
játszatására lehetőség
Leány utánpótlás bajnokságai, korcsoportjai
- U19: (korcsoport: 2001.01.01. – 2005.12.31.) Maximum 4 fő túlkoros nevezhető, akik
2000.01.01-2000.12.31. között születtek
U15: (korcsoport: 2004.01.01. – 10. életév betöltéséig). Maximum 4 fő túlkoros
nevezhető, 2003.01.01. – 2003.12.31. között születtek.
Az utánpótlás bajnokságok versenykiírásainak mindegyike megtalálható a szabolcs.mlsz.hu
oldalon, a Letölthető dokumentumok/Versenykiírások 2018-2019 menüpont alatt.
__________________________________________________________________________________

Augusztus 31-ig tart az átigazolási időszak
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Igazolási, Átigazolási Bizottsága
előreláthatólag a nyári amatőr átigazolási időszak végéig, azaz augusztus 31-ig minden
munkanap tart ügyfélfogadást az igazgatóság 24. számú helyiségében. Minden új igazolás,
átigazolás, versenyengedély kérés és regisztrációs kártya kérés az IFA rendszeren keresztül, az
egyesület elektronikus ügyintézőjének a kódja alatt történik. A szükséges dokumentumokat a
rendszerbe kell feltölteni hiánytalanul. Az Igazgatóságra már csak a kinyomtatott
játékengedélyért,
regisztrációs
kártyáért
kell
bejönni.
___________________________________________________________________________
Versenybizottsági határozat:
6 /2018-2019/VB
A MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottsága (VB) a 2018/2019.
évi megyei U-14 és U-16 utánpótlás labdarúgó bajnokságokra a nevezések és a
csoportbeosztások vonatkozásában a megyei igazgatóság hivatali helyiségében 2018. augusztus
01-én megtartott versenyügyi eljárás során meghozta az alábbi
h a t á r o z a t o t:

A VB a sportegyesületek által benyújtott nevezések alapján, a Versenyszabályzat (VSZ) 18. §.
(1) megfelelően a megyei U-16 utánpótlás bajnokságra 32 csapat nevezését, az U-14 utánpótlás
bajnokságra 40 csapat nevezését fogadta el. A csapatokat az U-16 bajnokságban, kettő
csoportban, míg az U-14 bajnokságban, három csoportban, a VSZ 18. §. (1) b) 1 és 2 pontokban
foglalt követelmények alapján az alábbiak szerint sorolta be:
U-16 utánpótlás bajnokság
Keleti csoport: (16 csapat)
Csenger FC
Dombrád SE
Döge LSE
Fehérgyarmat SC
Gyulaháza KSE
Kocsord SE
Mándok VSE
Nagyecsed RSE
Nyírmeggyes SK
Pap SE
Tiszakanyár
Tuzsér SE
Újdombrád SE
Várda SE
Vásárosnamény SE
Záhonyi VSC
Nyugati csoport (16 csapat)
Baktalórántháza VSE
Balkányi SE
Demecseri VKSE
FILO SE
GFSE Oros
Ibrány SE
Kemecse SE
Levelek SE
Nagyhalászi SE
Nyírgyulaj KSE
Nyírpazony SE
Nyírteleki SE
Rakamazi Sp. SE
Tiszavasvári SE
Újfehértó SE
Vajai SE

U-14 utánpótlás bajnokság
Nyugati csoport: (14 csapat)
Apagy SE
Balkányi SE
Ezüstcsikó KHE
FILO SE
GFSE Oros A
GFSE Oros B
MONBEBE
Napkori Szabadidő SE
Nyírpazony SE
Spartacus 1928
Tiszalöki VSE
Tiszavasvári SE
Tiszavasvári SK
Újfehértó SE
Északi csoport (14 csapat)
Ajak SE
Buj SE
Dombrád SE
Fényeslitke SE
Gávavencsellői Sportbarátok A
Gávavencsellői Sportbarátok B
Gávavencsellői Sportbarátok C
Ibrány SE
Nagyhalászi SE
Pap SE
Rakamazi Sp. SE
Tuzsér SE A
Tuzsér SE B
Záhonyi VSC
Keleti csoport: (12 csapat)
Baktalórántháza VSE
Levelek SE
Vajai II. R. SE
Vásárosnamény DSE
Nyírmadai ISE
Mátészalkai MTK
Fehérgyarmat SC
Tarpa SC
Jánkmajtis KSE
Tisztaberek SE
Csenger FC
Nyírgyulaj KSE

A VSZ 18.§ (1) c) pontja szerint, a csoport (verseny) besorolás végleges, a határozat ellen
fellebbezésnek helye nincs
I n d o k o l á s:
A VB az előírt nevezési határidő lejártát követően, a VSZ 17. §-ában rögzített módon ellenőrizte
a sportegyesületek által beküldött nevezési dokumentációt, s ezek alapján a megyei U-16
bajnokságra 32, az U-14 bajnokságra 40 sportegyesület nevezését fogadta el. A VB az
utánpótlás csoportok beosztását a területi elvek, a csapatok számának területi eloszlása és az
utazási távolságok maximális figyelembevételével készítette el.
A VB a fentiekben rögzítetteknek megfelelően hozta meg a rendelkező rész szerinti határozatát.
Nyíregyháza, 2018. augusztus 01.
___________________________________________________________________________
Versenybizottsági határozat:
-

5/VB: A Versenybizottság a Tiszakóród SE felnőtt és U19-es csapatának visszalépését
elfogadja és a bajnokságból kizárja.

___________________________________________________________________________
Nyíregyháza, 2018. augusztus 02

