
 

 

 

 
8/2018-2019. sz. körlevél 

 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
 

 
Balkány és Ibrány a főtáblán 

A Balkány és az Ibrány csapatai fogják képviselni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
csapatokat a labdarúgó Magyar Kupa 2018-2019-es szezonjának országos főtábláján, miután a 
megyei selejtező utolsó fordulójában mindkét együttes idegenben legyőzte ellenfelét. A tavaly 
még megyei másodosztályú Ibrány Mándokon győzött 2-1-re, míg a Balkány 
tizenegyespárbajban kerekedett felül a másodosztály Pannónia Zrt. csoportjában szereplő 
Rakamaz otthonában. Az országos főtábla első fordulójának sorsolását szeptember 4-én kedd 
délelőtt tartják az MLSZ székházban. Ebben a körben már az NB-s csapataink is 
bekapcsolódnak a Magyar Kupába, azaz a Sényő-Carnifex FC, Nyírbátori FC, Nyíregyháza 
Spartacus FC és a Kisvárda Master Good együttesei.  

___________________________________________________________________________ 

Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/71 Potornai Márk Balkányi SE felnőtt 11. § (2)  1 Magyar Kupa 
 
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. 
 
 

 



 

 

Versenybizottsági határozatok: 

12/VB: Kállósemjén SE csapata óvást nyújtott be a Nyírlugosi SE – Kállósemjén SE megyei 
II. osztályú U19 bajnoki mérkőzés eredménye ellen, játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt. 
A VB az óvásnak helyt adott, a pályán elért eredményt törli, és a mérkőzés három pontját 3-0-
ás gólkülönbséggel a vétlen Kállósemjén SE javára igazolja. 
 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 31.  
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