28/2018-2019. sz. körlevél
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel,
haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.)

Ibrány a Nyírerdő Kupa győztese
Magabiztos játékkal, veretlenül védte meg a címét az Ibrány SE csapata az idei Nyírerdő Kupán.
A megyei felnőtt egyesületek részére az igazgatóság által immár hagyományosan januárban
megrendezett felkészülési teremtorna vasárnapi döntőjébe nyolc egyesület kvalifikálta magát. Az
egész napos tornán az A-csoportban három hat pontos csapat közül az egymás elleni
mérkőzéseknek köszönhetően a Balkány végzett az első, az Apagy a második, míg a Kemecse a
harmadik helyen. A B-csoportban a címvédő Ibrány mindenkit magamögé utasított.
A helyosztókon a harmadik helyért rendezett fordulatos találkozón a nyolcas döntő rendszeres
résztvevőjének számító Apagy került ki győztesen, míg a fináléban az Ibrány többgólos győzelmet
aratott a Balkány felett. Ezt pedig azt jelentette, hogy ismét Madalina György együttese végzett az
élen, és a nyári megyei kupa után a Nyírerdő kupát is elhódították.
A tornáról senki sem távozott üres kézzel, sőt a dobogósok a Szizo Sport jóvoltából összesen 200
ezer forint értékű vásárlási utalványban is részesültek.
A véreredmény: 1. Ibrány SE, 2. Balkányi SE, 3. Apagy SE, 4. Tarpa SC, 5. Kemecse SE, 6.
Gyulaháza KSE, 7. Nyíribrony SE, 8. Csengersimáért KHE,
Különdíjasok:
Legjobb játékos: Gelsi László (Balkány)
Legjobb kapus: Polgári László (Apagy)
Gólkirály: Somogyi Márk 15 gól (Ibrány)
Fair Play díj: Nyíribrony SE
_____________________________________________________________________________________

Címvédés az U19-es tornán
Megvédte a címét a FILO SE csapata az U19-es megyei teremtornán. Az MLSZ SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatóság által második alkalommal megrendezett korosztályos
teremtornán nyolc egyesület vett részt. A rendkívül sportszerű hangulatú egész napos

rendezvényen a 3. helyet a Gyulaháza együttese szerezte meg miután 4-2-re legyőzte a helyosztón
az Ibrányt, míg a fináléban a Filo SE színvonalas találkozón múlta felül 2-1-re a Sényő együttesét.
A tornáról senki sem távozott üres kézzel, a helyezetteknek és a különdíjasoknak a díjakat Kvaka
Árpád megyei igazgató, Borsodi László és Bardi Béla elnökségi tagok, valamint Márton Péter
utánpótlás bizottsági tag adták át.
A véreredmény: 1. Filo SE, 2. Sényő-Carnifex FC, 3. Gyulaháza KSE, 4. Ibrány SE, 5. Balkány
SE, 6. Újfehértó SE, 7. Nyírbéltek KSE, 8. Kálmánháza SE
Különdíjasok:
Legjobb játékos: Krajnyák Zsolt (Filo SE)
Legjobb kapus: Papp Dániel (Ibrány SE)
Gólkirály: Radvánszky Martin (Gyulaháza KSE)
_____________________________________________________________________________
Még tart 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.
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 9-10-én folytatódnak.
A két csoportos U16-os fiú megyei bajnokság tavaszi szezonja 2019. március 9-én (szombaton)
kezdődik akárcsak a megyénk által koordinált NB III-as U17-U19-es pontvadászat. Az U14-es fiú
bajnokság tavaszi nyitófordulója pedig két héttel később, március 22-én pénteken kerül sor.

A lányoknál az U19-es megyei pontvadászat március 23-án folytatódik, míg az U15-ös
bajnokság első tavaszi fordulójára április 5-én kerül sor.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tavaszi szezon rajtja szélsőséges időjárási körülmények
esetén tolódhat.
A bajnokságok tavaszi menetrendje megtalálható az adatbank.mlsz.hu oldalt, illetve a csapatok
ügyintézői az IFA rendszerben is elérhetik.
_____________________________________________________________________________________
Fegyelmi határozatok:
szám

név

egyesület

korosztály

FSZ
paragrafus

eltiltás mértéke

II/495

Lakatos Attila

Petőfi DSZSE

U18

11 § (2)

1 futsal

II/496

Csorvási Ádám
Zoltán

Petőfi DSZSE

U18

21 § (2) a)

3 futsal

II/497

Szalontai Máté

Levelek SE

U17

15 § (2) b)

2019.01.31-től
2019.02.28-ig

II/498

Tóth Ákos Ádám

Nagycserkeszi SZSE

U17

14 § (2) a)

2 futsal

II/499

Steványik Balázs

Filo SE „B”

U11

17 § a)

1 futsal

II/500

Kós Gábor

GFSE Oros

U13

17 § a)

1 futsal

II/501

Aranyos Roland

Petőfi DSZSE

U18

11 § (2)

1 futsal

II/502

Tóth Dávid

Gyulaháza KSE

futsal

15 § (2)a)

2 futsal

II/503

Tóth Ferenc

Gyulaháza KSE

felnőtt

14 § (3) a)

3 műfüves

II/504

Kállai Ádám

Berencs FC

fenőtt

20 § (1) a)

1 műfüves

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 31.

