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Elhunyt Dr. Szabolcsi József
Megrendülten tudatjuk a megyei futball társadalommal, hogy dr. Szabolcsi József, az MLSZ
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottságának tagja 72 éves korában
elhunyt.
A Nyíregyházi Járásbíróság nyugalmazott bírája, címzetes törvényszéki bírója több évtizede
dolgozott a megyei labdarúgásért. 1992-től nyolc éven keresztül a megyei, majd négy éven át az
NB III-as fegyelmi bizottság elnöke volt. 2006-től négy éven keresztül az MLSZ Fellebbviteli
bizottságának tagjaként, párhuzamosan pedig a megyei igazgatóság ugyanazon bizottságának
elnökeként tevékenykedett. 2010-től haláláig MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Fellebbviteli Bizottságának tagja volt.
Vasárnap rajtol a Nyírerdő teremtorna
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a hagyományokat folytatva idén
januárban is megrendezi felnőtt labdarúgó csapatai részére nagyszabású teremtornáját. A
VI. Nyírerdő kispályás tornán résztvevő 30 csapatot - bajnoki osztálytól függetlenül - területi
alapon hat csoportba osztottak a szervezők. A január 13-i selejtezőkből az első két helyezettek és
a négy legjobb harmadik jut tovább a január 20-i középdöntőkbe. A mérkőzések valamennyi
helyszínen 9 órakor fognak kezdődni. Egy találkozó játékideje pedig 2x15 perc.
A csoportok beosztása a következő:
A-csoport, (Helyszín: Gyulaháza): Gyulaháza KSE, Ramocsaháza TSZ SE, Barabás SE
Nyírkarászi KSE, Záhony- Tiszaszentmárton SE,
B-csoport, (Helyszín: Levelek): Levelek SE, Napkori Szabadidő SE, Apagy SE, Nyírturai FC,
Nyíribrony SE,
C-csoport, (Helyszín: Csenger): Vámosoroszi KSE, Csengersimáért KHE, Beregdaróc SE,
Pátyodi SE, Tarpa SC,

D-csoport, (helyszín: Újfehértó): Újfehértó SE, Kálmánháza SE, GFSE-Oros, Nyírpazony SE,
Tiszalök VSE,
E-csoport, (Helyszín: Nyírbátor): Encsencs SE, Nyírvasvári ’16 FC, Nagykállói VSE, Piricse
SE, Balkány SE,
F-csoport, (Helyszín: Demecser): Demecseri VKSE, Kék SE, Ibrány SE, Buj SE, Kemecse SE,
_____________________________________________________________________________
Lehet jelentkezni az U19-es teremtornára
A felnőttek mellett, a megyei ifjúsági csapatok részére is szervez idén januárban teremtornát az
MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága. Az utánpótlás kispályás tornán csak olyan
labdarúgók vehetnek részt, akik az érintett sportszervezet játékosai, és 2000.január 01 – 2004.
december 31. között születtek.
A nevezéseket 2019. január 14. hétfő 16:00 óráig várjuk, maximum az első 20 csapat
nevezését tudjuk elfogadni!
A selejtezőket január 19-én, a döntőt pedig január 26-án rendezi az igazgatóság.
A nevezés, a kitöltött nevezési lap és a nevezési díj (15.000 forint) befizetésről szóló másolat
együttes leadásával érvényes. Átutalás esetén a pénzt az MLSZ SZSZB Megyei
Igazgatóság 11707024-20480868-es számlaszámára kérjük utalni. (A közlemény rovatban
tüntessék fel: „II. U19-es Terem Torna nevezés").
A nevezési lap és a versenykiírás a szabolcs.mlsz.hu weblapon megtalálható. A nevezési lapot
kitöltve a szabolcs@mlsz.hu emailcímre kérjük elküldeni.
Nevezési határidő: 2019. január 14. 16.00 óra
_____________________________________________________________________________________

Sikeresen lezajlott az első amatőr sportszervezői tanfolyam
Decemberben első alkalommal szerveztük meg megyénkben az amatőr sportszervezői
tanfolyamot. A Baktalórántházán megtartott három napos képzésen 29 fő vett részt, és
valamennyien sikeres vizsgát tettek. Az amatőr bajnoki osztályokban szereplő sportvezetők
munkájához segítséget nyújtó tanfolyam, legközelebb a tervek szerint február – március környékén
kerül megtartásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
_____________________________________________________________________________
Január 15-én indul a téli átigazolási szezon
Az amatőr labdarúgásban a téli átigazolási időszak a felnőtt és valamennyi utánpótlás
korosztályban is egységesen 2019. január 15-től egészen 2019. február 14. éjfélig tart. Átigazolni

csak abban az esetben lehet, ha az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz. Ez az időszak
vonatkozik a futsal játékosokra is mind felnőtt, mind pedig utánpótlás szinten.
Ezen időszakban a megyei igazgatóság Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottsága minden
hétköznap tart ügyfélfogadást.
Egyben felhívjuk a megyei csapatvezetők figyelmét, hogy az amatőr férfi, női valamint futsal 19
év feletti labdarúgó belföldi átigazolásakor, a téli átigazolási időszakban az átadó sportszervezet
működési költségtérítést kérhet, melynek maximum összegét a Nyilvántartási, Igazolási és
Átigazolási Szabályzat (NYIÁSZ) 18. oldalán található A táblázat tartalmazza. További
részleteket a NYIÁSZ 18-19. oldala tartalmazza.

Fegyelmi határozatok:
szám

név

egyesület

korosztály

FSZ
paragrafus

eltiltás mértéke

II/490

Lipcsei Norbert

Levelek SE

U-20

11. § (2)

1 futsal

II/491

Nógrádi Sándor

Nyírbátori SC

U-20

11. § (2)

1 futsal
(már letöltötte)

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.

Nyíregyháza, 2019. január 08.

