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Nyolc csapat az U19-es teremtornán 
 
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága idén újításként a megyei ifjúsági 
csapatok részére is szervez teremtornát. Az I. Mobilgumi – Fuxtec U19-es Kispályás Tornára 
végül nyolc csapat adta be a nevezését. Az együtteseket területi alapon két négyes selejtező 
csoportba sorolták be. Mindkét helyszínen – Demecser, Újfehértó – február 11-én reggel 9 
órától egészen 14 óráig fognak tartani a mérkőzések. A csapatokban csak az érintett 
sportszervezethez igazolt, érvényes igazolással és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező, 
a mérkőzés napjáig a 15. életévét már betöltött olyan játékosok szerepelhetnek, akik 
1999.01.01.-én vagy utána születtek. A selejtezőkből az első két helyezett csapatok és a jobb 
harmadik helyezett jut a február 18-i ötös döntőbe.   
 
A selejtező csoportok beosztása: 
 
Újfehértó: Filo SE U19, Újfehértó SE, Filo SE U17, Kemecse SE 
 
Demecser: Gyulaháza KSE, Demecseri VKSE, Vásárosnamény SE, Sényő-Carnifex FC 

___________________________________________________________________________ 

Még tart az átigazolási időszak 

A téli átigazolási időszak mind a felnőtt, az öregfiúk és valamennyi utánpótlás korosztályban 
egységesen 2018. január 15-től egészen 2018. február 14. éjfélig tart. Ez az időszak 
vonatkozik a futsal játékosokra is mind felnőtt, mind pedig utánpótlás szinten. Átigazolni csak 
abban az esetben lehet, ha az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz (bővebben: 
Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 24-26. oldal). Ezen időszakban a megyei 
igazgatóság Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottsága minden hétköznap tart 
ügyfélfogadást. 

Egyben felhívjuk a 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) 17. oldalán található A táblázat tartalmazza. További 
részleteket a NYIÁSZ 17-19. oldala tartalmazza. 

___________________________________________________________________________ 
 
Bajnokságaink tavaszi rajtjainak időpontjai  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottsága, az MLSZ útmutatásait 
figyelembe véve meghatározta a 2017-2018-as bajnokság tavaszi szezon nyitófordulóinak 
tervezett időpontjait.  

A Kelet-Takarék megyei I. osztály felnőtt és U19-es bajnoksága 2018. február 24-25-ei 
hétvégén fog rajtolni a 16. fordulóval.  

A megyei II. osztályú felnőtt és U19-es pontvadászatok, valamint a megyei III. osztályú 
bajnokságok egy héttel később, azaz 2018. március 03-04-én folytatódnak.  

A három csoportos U16-os megyei bajnokság tavaszi szezonja március 17-én (szombaton) 
kezdődik, míg az U14-es fiú és a Leány U15-ös pontvadászat tavaszi fordulói 2018. március 
23-án (pénteken) veszik kezdetüket.    

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tavaszi szezon rajtja szélsőséges időjárási körülmények 
esetén tolódhat. 

___________________________________________________________________________ 

Szigorodik az adatvédelem 

Tájékoztatjuk a tisztelt csapatvezetőket, hogy 2018. május 25-től alkalmazandó az Európai 
Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, amely sok jelenlegi hazai, adatvédelmi vonatkozású 
jogszabály helyébe lép. A Rendelet egyrészt több területen szigorúbb követelményeket támaszt, 
másrészt 20.000.000 Euróig terjedő bírsággal fenyegeti az adatkezelőket. A Rendeletre való 
felkészülés az MLSZ-nél is zajlik, ennek keretében az IFA-t is érintő változásokra lehet 
számítani. A már fejlesztett és bevezetett egyik változás a játékos kereső motorokat érinti. A 
keresés során legalább két, szabadon választott mező megadása kötelező! A mezők kitöltésével 
a keresés a Keresés gomb megnyomásával történik. Amennyiben a rendszer egynél több 
találatot észlel, úgy újabb, tetszőlegesen választott mező megadása szükséges. 

________________________________________________________________________________ 
 
Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/453 Farkas Rudolf Csenger Petőfi DSZSE U 17 14 § 2) b) 2018.02.06-
2018.02.13. 

II/454 Hamza Zoltán Viktor Tarpa SC U 15 16 § b) 2018.02.06-
2018.02.13. 

II/455 Balogh Péter Nyírbátori SC felnőtt 11 § 2) a)  1 futsal 



 

 

II/456 Szakács Tibor Dávid Sonkád (Kölcse SE) felnőtt 14 § 2) a) 2 műfüves 

II/457 Márton János Vámosoroszi KSE felnőtt 11 § 2) a) 1 műfüves 
II/458 Orosz Flórián Fehérgyarmat FC felnőtt  16 § 2) a) 1 műfüves 
 
 

Nyíregyháza, 2018. február 07.  

 


