21/2018-2019. sz. körlevél
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel,
haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.)

Felkészülési tornák 2019-ben
Ezúton tájékoztatjuk a megyei labdarúgásban résztvevőket, hogy az elmúlt évek hagyományainak
megfelelően a 2018-2019-es téli szezonban is megrendezi Igazgatóságunk a felnőtt megyei
csapataink felkészülését szolgáló, jól megszokott Nyírerdő teremtornát és a Nagypályás Műfüves
tornát.
A VI. Nyírerdő Kupa tervezett játéknapjai: 2019. január 13., január 20. és január 27.
A VII. Nagypályás műfüves felkészülési torna ezúttal több helyszínen (Kisvárda, Tarpa Fehérgyarmat, Nyírbátor, Nyíregyháza-Városi Stadion és Örökösföld) kerül megrendezésre, 2019.
január 26 – február 17. között.
A megyei U19-es csapataink részére is szervezünk egy nagyszabású teremtornát 2019.
januárjában. A tervezett játéknapok: 2019. január 19 és január 26.
A tornák versenykiírásait és a jelentkezési feltételeket hamarosan megtalálják a honlapunkon.
______________________________________________________________________________
Bajnokságaink tavaszi rajtjainak időpontjai

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottsága, az MLSZ útmutatásait
figyelembe véve meghatározta a 2018-2019-es bajnokság tavaszi szezon nyitófordulóinak
tervezett időpontjait, melyek a következők.
A Tiszántúli - Takarék megyei I. osztály felnőtt és U19-es bajnoksága 2019. február 23-24-i
hétvégén fog rajtolni a 16. forduló mérkőzéseivel.
A megyei II. osztályú felnőtt és U19-es pontvadászatok, 2019. március 2-3-án, míg a megyei
III. osztályú bajnokságok egy héttel később, azaz március 8-9-én folytatódnak.
A két csoportos U16-os fiú megyei bajnokság tavaszi szezonja 2019. március 8-án (szombaton)
kezdődik, az U14-es fiú pontvadászat tavaszi nyitófordulója pedig egy héttel később, március 14én csütörtökön.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tavaszi szezon rajtja szélsőséges időjárási körülmények
esetén tolódhat.
_____________________________________________________________________________
Játékvezetői tanfolyam indul januárban
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Játékvezető Bizottsága alapfokú labdarúgó játékvezető
tanfolyamot indít Nyíregyházán 2019. január 4-i kezdéssel. A péntek délutánonként tartandó 65 órás
tanfolyam márciusban fejeződik be, és a sikeresen vizsgázott kollégák már tavasszal be is kapcsolódhatnak
a megyei játékvezetés életébe.
A jelentkezés feltételei: - betöltött 14. életév, - erkölcsi bizonyítvány,- érvényes sportorvosi igazolás
A tanfolyam díja: 26.500 forint, (de nappali tagozatos diákok részére bruttó 20.500 Ft)
További részleteket a www.szabolcsjb.hu oldalt talál, illetve információkat kérhet az alábbi
telefonszámon: 30/833-7715
A tanfolyamra jelentkezni, kizárólag on-line módon az alábbi linken lehet: www.jatekvezetoleszek.hu
Azon labdarúgást szerető sportemberek, illetve azon aktív, pályafutásuk vége felé járó labdarúgók
jelentkezését várjuk, akik nem szeretnének elszakadni a labdarúgás világától, és szívesen kipróbálnák
magukat a játékvezetésben. A Játékvezető Bizottság lehetőséget biztosít arra, hogy az aktív játék mellett a
játékvezetői életbe is bekapcsolódhasson a sportember.

Fegyelmi határozatok:
szám

név

egyesület

korosztály

FSZ
paragrafus

eltiltás mértéke
2018.11.30-ig
eltiltva. A FB. a
II/376. sz.
fegyelmi
határozatot
megváltoztatta
2018.11.30-ig
eltiltva. A FB. a
II/388. sz.
fegyelmi
határozatot
megváltoztatta

II/376/2

Bombera Mihály

Nyírmadai ISE

felnőtt

21.§ (2) b)

II/388/2

Lukecha Iván

Várda SE

U14

14.§ (2) b),
10.§ (3)

II/470

Savrhoh Norbert

Gyulaháza KSE

felnőtt

11. § (2)

1 futsal

II/471

Dancs Dávid

Petőfi DSZSE Csenger

U18

14. § (2) a)

1 futsal

II/472

Cséke Martin

Petőfi DSZSE Csenger

U18

11. § (2)

1 futsal

II/473

Khudan Yevheni

Várda SE

U18

11. § (2)

1 bajnoki

II/474

Magyar Krisztián

Nyírbátor FC

U17

17. § a)

1 bajnoki

II/475

Karmacsi Zsolt

Tarpa FC

U19

14. § (2) a)

1 bajnoki

II/476

Maroda Nándor

Filo SE

U19

11. § (2)

1 bajnoki

II/477

Nácán Patrik

Demecser VKSE

U16

15. § (2)

4 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-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Fellebbviteli Bizottságához.

Fegyelmi határozat:
határozat
szám

egyesület/sportszakember

büntetés oka

büntetés mértéke

II/397/1

Nagyecsed RSE

rendezési hiányosság, a Nagyecsed
RSE – Vásárosnamény SE U16,
Nagyecsed RSE – Mándok VSE
felnőtt mérkőzéseken

75. 000 Ft pénzbüntetés
illetve, két (egy U-16
korosztályú és egy
felnőtt) soron következő
hazai mérkőzésre szóló
pályabetiltás

II/410

Nyírmadai ISE

II/411

Gávavencsellői SE

II/412

Gávavencsellői SE

II/413

Gávavencsellői SE

II/413/1

II/415

II/415/1

rendezési hiányosság, a Nyírmadai
ISE – Vajai SE felnőtt mérkőzésen
sportszakember
sportszerűtlen
viselkedése (U14 korosztály „C”
csapatában
játékos
jogosulatlan
szerepeltetése)
sportszakember
sportszerűtlen
viselkedése (U14 korosztály „B”
csapatában
játékos
jogosulatlan
szerepeltetése)
sportszakember
sportszerűtlen
viselkedése (U14 korosztály „A”
csapatában játékos
jogosulatlan
szerepeltetése)

50.000 Ft

20.000 Ft

20.000 Ft

20.000 Ft

Gávavencsellői SE

sportszakember
sportszerűtlen
viselkedése (U14 korosztály „A” „B”
„C” csapatában játékos jogosulatlan
szerepeltetése)

A FB, Kőpájer Józsefet,
2019. június 30-ig minden
labdarúgással kapcsolatos
sportszakemberi
tevékenységtől eltiltja.

Nagyecsed RSE

sportszakember
sportszerűtlen
viselkedése (Nagyecsed RSE –
Mándok VSE U19 korosztályú
mérkőzésen játékos jogosulatlan
szerepeltetése)

100.000 Ft

Nagyecsed RSE

sportszakember
sportszerűtlen
viselkedése, a Nagyecsed RSE –
Mándok VSE mérkőzésen

A FB, Bodogán Zoltán
technikai vezetőt 2019.
április 30-ig eltiltja
minden labdarúgással
kapcsolatos

sportszakemberi
tevékenységtől
II/415/2

Rostás Károly Nagyecsed
RSE U19 labdarúgó
(472055)

II/421

Gyulaháza KSE

II/432

Fehérgyarmat SC

II/438

Tiszalök VSE

III/103

Nyírvasvári ’16 FC

Nyíregyháza, 2018. november 28.

labdarúgó fegyelmi eltiltása alatti
(2018.09.04
2019.06.30)
jogosulatlan játék a Nagyecsed RSE –
Mándok VSE U19-es mérkőzésen
sportszakember
sportszerűtlen
viselkedés, a Vásárosnamény SE –
Gyulaháza KSE mérkőzésen
sportszakember
sportszerűtlen
viselkedése, a Mándok VSE –
Fehérgyarmat FC mérkőzésen
rendezési hiányosság. a Tiszalök VSE
– Kálmánháza SE mérkőzésen
rendezési hiányosság, a Nyírvasvári
’16 FC – Bogát 2000 TC mérkőzésen

mindennemű mérkőzéstől
eltiltva 2019. 12.31-ig

30.000 Ft

20.000 Ft
75.000 Ft
10.000 Ft

