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

 
 
Hétvégén rajtol a megye hármas bajnokság  
 
Hétvégén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei harmadosztályú férfi felnőtt pontvadászatokban is 
elrajtol a 2018/2019-es bajnoki szezon. A harmadik osztályú indulásra jogosult 53 
sportegyesület területi alapon négy csoportba lett beosztva.  
A Rétköz csoportban 14, míg a másik három csoportban 13 csapat található. Az országos 
utánpótlás bajnokságok közül szintén augusztus 25-én rajtolnak a megyei csapatainkat magába 
foglaló NB III. U17–U19-es bajnokság Észak-Keleti csoport, illetve az NB II-es U14-U15-ös 
pontvadászat Észak-Keleti csoportjának küzdelmei is.   
 ___________________________________________________________________________ 

Már csak négy csapat van állva a kupában 

A Magyar Kupa megyei selejtezőjének második fordulójának mérkőzéseit játszották a múlt hét 
közepén. Az eredmények: Rakamazi Spartacus SE – Tarpa SC 5-0, Baktalórántháza VSE – 
Balkányi SE 1-2, Csenger FC – Mándok VSE 1-2, Ibrány SE – Nagyecsed RSE 3-1,  

A megyei selejtező 3. fordulójában, augusztus 29-én (szerdán) 17.30 órától  

Rakamaz – Balkány és  

Mándok – Ibrány találkozókra kerül majd sor.  

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 párharcokból továbblépő csapatok szeptember végén már az országos főtáblán 
bizonyíthatnak. 
___________________________________________________________________________ 



 

 

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 weboldalon a letölthető 
dokumentumok menüben találják meg. 

___________________________________________________________________________ 

Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/20 Murguly Csaba Nagydobosi LSE felnőtt 11. § (2) 2 bajnoki 

II/22 Jónás Kálmán Szabolcsveresmarti SE felnőtt 21. § (2) a) 3 bajnoki 

II/23 Hajdú Gergő Levelek SE felnőtt 11. § (2)  1 bajnoki 

II/24 Kovács Tamás Nyíribrony SE felnőtt 11. § (2) 2 bajnoki 

II/25 Tempfli Imre Mátészalkai MTK felnőtt 11. § (2) 1 bajnoki 

II/26 Sarkadi László Nyírcsaholy USE felnőtt 21. § (2) a) 4 bajnoki 

II/27 Imre Csongor József Ibrány SE U16 11. § (2) 2018.08.21-től 
2018.08.28-ig 

II/29 Rácz Gergő Tiszaszentmárton SE U19 11. § (2) 2018.08.21-től 
2018.08.28-ig 

II/30 Lakatos Richárd Kótaj SE U19 11. § (2) 2018.08.21-től 
2018.08.28-ig 

II/31 Tóth Balázs Nyíribrony SE U19 14. § (2) b) 2018.08.21-től 
2018.08.28-ig 

II/32 Kiss Simon Nyírbéltek KSE U19 17. § b) 2018.08.21-től 
2018.08.28-ig 

 
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-Szatmár-
Bereg Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottságához. 
 



 

 

Fegyelmi határozatok: 

határozat 
szám egyesület büntetés oka büntetés mértéke 

II/3 Nagyhalász SE Rendezési hiányosság 20.000.- Ft 

 

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

 Baktalórántháza VSE  6 sárga lap    7200.- Ft 

 Vásárosnamény SE  5 sárga lap    6000.- Ft 

 Mátészalkai MTK  4 sárga, 1 piros lap   7200.- Ft 

 Nyírlugosi SE   6 sárga lap    6000.- Ft 

 Nyíribrony SE   4 sárga, 1 piros lap   6000.- Ft  

_____________________________________________________________________________ 

Versenybizottsági határozatok: 

8/VB: Nyírteleki SE U16-os csapatának első alkalommal történő ki nem állása a 
Nyírteleki SE – Vaja SE bajnoki mérkőzésen. A VB a mérkőzés 3 pontját 3:0-s 
gólkülönbséggel a vétlen Vaja SE javára igazolja. Írásbeli figyelmeztetés. 

 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 22.  


