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(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel,
haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.)

Liga Nap és küldöttgyűlés
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága augusztus 17-én küldöttválasztó
ülést, majd Liga Napot tart Baktalórántházán.
A küldöttválasztó ülés időpontja: 2018. 08. 17 (péntek) 16.00
helyszíne: Baktalórántháza, Dégenfeld Művelődési Központ I. emeleti tárgyaló terme
(Baktalórántháza, Köztársaság tér 7.)
Fontos információ, hogy ezen a Közgyűlésen a küldöttek megválasztásánál szavazati joggal
kizárólag a sportszervezet bíróságon bejegyzett törvényes képviselője rendelkezik! A
Küldöttválasztási közgyűlés után pedig közvetlenül Liganapot tartunk, ahova az egyesületi
elnökök mellett várjuk az egyesületek azon képviselőit, akik az ügyintézést végzik.
___________________________________________________________________________
Kupáztak a megyei csapataink
A hétvégén a Magyar Kupa megyei selejtezőjének első fordulójával rajtolt a Szabolcs-SzatmárBereg megyei futballszezon. Az első forduló eredményei:
Rakamaz – Nyírgyulaj 4-3,
Tarpa – Gyulaháza 2-2 (11-es: Tarpa),
Vásárosnamény – Balkány 2-3,
Mándok – Mátészalka 5-1,
Tiszakanyár – Nagyecsed 1-1 (11-es: Nagyecsed),
Baktalórántháza – Fehérgyarmat 3-0,
Csenger – Tiszavasvári 4-1,
Nagyhalász – Ibrány 0-2,

A Magyar Kupa 2. fordulójának játéknapja 2018. augusztus 15. szerda 17.30. A párosítások:
Rakamazi Spartacus SE – Tarpa SC, Baktalórántháza VSE – Balkányi SE, Csenger FC –
Mándok VSE, Ibrány SE – Nagyecsed RSE
___________________________________________________________________________
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 és utánpótlás fiú pontvadászatok 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 arra a napra
nem sorsoltunk bajnoki mérkőzést. Természetesen amennyiben a két érintett klub megállapodik
egymással, a mérkőzést más időpontban is le lehet játszani (akár azon a szombaton is).
___________________________________________________________________________
Fegyelmi határozatok:
szám

név

egyesület

korosztály

FSZ
paragrafus

II/1

Gaál Krisztián

Csenger FC

felnőtt

11. § (2) a)

II/2

Ráti Gergő

Baktalórántháza VSE

felnőtt

11 § (2) a)

eltiltás mértéke
1 Magyar Kupa
mérkőzés
1 Magyar Kupa
mérkőzés

Az érintett meghallgatása nélkül meghozott határozattal összefüggésben, a jelen körlevél
megjelenéstől számított 5 napon belül indoklással ellátott írásbeli kérelemben az ügyben
tárgyalás megtartása kérhető, mely nem tekinthető fellebbezésnek.
A határozat ellen a jelen körlevél megjelenésétől számított 15 napon belül a fellebbezési díj
befizetésének egyidejű igazolása mellett fellebbezésnek van helye az MLSZ Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottságához.
___________________________________________________________________________

Nyíregyháza, 2018. augusztus 09.

