5/2018-2019. sz. körlevél
(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.

A Liga Nap főbb témái:
-

tájékoztató a bajnokságokról
futsal, téli tornák
IFA változások ismertetése
amatőr sportszervezői tanfolyam
egyéb aktualitások

___________________________________________________________________________
Kedden lesz a Fegyelmi ülés
Tájékoztatjuk a megyei futballban szereplőket, hogy az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága jövő héten is a megszokott időben, kedden (2018.
augusztus 21-én) 16.30 órától tartja tárgyalását az igazgatóság 23-as számú irodájában.

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.
___________________________________________________________________________
Versenybizottsági határozat:
7/2018-2019/VB
A MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottsága (VB), a Tarpa SC és
a Mátészalkai MTK Megyei Igazgatósághoz benyújtott – U19 és U16 csapatainak kötelező
szerepeltetésével összefüggő – kérelmeivel kapcsolatban, a megyei igazgatóság hivatali
helyiségében 2018. augusztus 09-én megtartott versenyügyi eljárás során – tárgyalás
mellőzésével - meghozta az alábbi
h a t á r o z a t o t:
A VB, - a Versenyszabályzat (VSZ) 50.§.(2) b) pontban biztosított hatáskörében eljárva hozzájárul, hogy a megyei I. osztályú bajnokságban szereplő Tarpa SC és a Mátészalkai MTK
a 2018-2019 évi Versenykiírás 14. 1) bekezdés a) pontjában kötelezően indítandó utánpótlás
csapatként megnevezett U16 és U19 korosztályú csapatainak a megyei bajnokságban történő
indítása alól felmentést kapjanak.
A határozat ellen, a VSZ 54.§. (4) a) pontja szerint, a határozat igazolt megküldésétől
számított 3. munkanap 14.00 óráig - a fellebbezési díj egyidejű lerovásának igazolása mellett a Fellebbviteli Bizottsághoz címzett, de a VB-hoz kettő példányban benyújtott fellebbezéssel
lehet élni.
I n d o k o l á s:
Tóth Pál Tamás a Tarpa SC elnöke, 2018.június 28-án, míg Papik Zoltán a Mátészalkai MTK
szakosztályvezetője 2018. augusztus 06-án azzal a kéréssel fordult a VB-hoz, hogy tekintsen el
a kötelezően szerepeltetendő U16 és U19 csapatainak a megyei bajnokságban történő
indításától.
Kérelmükben előadták, hogy U14 és U15-ös csapataikat az NB II. osztály Észak- Keleti
csoportjában, U17 és U19-es csapataikat pedig az NB III. osztály Észak- Keleti csoportjában
szerepeltetik. A megyei bajnokságban kötelezően előírt két korosztály (U16 és U19) helyett,
így magasabb (NB-s) szinten négy korosztályt versenyeztetnek.
A VB a Tarpa SC és a Mátészalkai MTK sportegyesületek kérelmét, mivel mid a két
sportegyesület eleget tesz az UP csapatok működtetésével kapcsolatos követelményeknek,

elfogadta, ezért a fentiekben rögzítetteknek megfelelően hozta meg a rendelkező rész szerinti
határozatát.
Nyíregyháza, 2018. augusztus 09
_________________________________________________________________________
Fegyelmi határozatok:
szám

név

egyesület

korosztály

II/7

Dukát Péter Sándor

Nagyhalászi SE

felnőtt

FSZ
paragrafus
11. § (2)

II/8

Badarász Gergő

Napkori SZSE

felnőtt

16 § a)

1 bajnoki

II/9

Páll Péter

Kállósemjén SE

U19

17 § b)

2018.08.14.2018.08.21.

II/10

Birke Csaba

Dombrád SE

felnőtt

11 § (2)

1 bajnoki

II/11

Gellén Márk

Ramocsaháza SE

U19

11 § (2)

II/12

Demeter Ferenc

Ramocsaháza SE

U19

11 § (2)

II/13

Horváth Viktor

Szatmárcseke KSE

felnőtt

21 § (1) a)

eltiltás mértéke
1 bajnoki

2018.08.14.2018.08.21.
2018.08.14.2018.08.21.
2 bajnoki

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

Kék SE
Gyulaháza KSE

6 sárga lap
6 sárga lap

6000.- Ft
6000.- Ft

___________________________________________________________________________
Nyíregyháza, 2018. augusztus 15.

