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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 

 
 

 

 

 

MAGYAR KUPA MEGYEI  SELEJTEZŐ 

3/1/2016-17. Kondora Konrád 255090 
Hajdúnánás GB 

FK 

2 soron következő kupamérkőzéstől 

eltiltva.                                       

 – F.Sz. 7 § 2/b., 82 § 1/a. 

3/2/2016-17. Nógrádi István 120477 Derecskei LSE 

1 soron következő kupamérkőzéstől 

eltiltva.                                       

 – F.Sz. 7 § 2/b., 75 § 2/a. 

 

 

SÁRGA, PIROS LAPOK után fizetendő összegek:  

 

3/3/2016-17. Derecskei LSE  Megyei I. o.  5 sárga lap   6.000 Ft 

 

Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a befizetést igazgatóságunk pénztárába szíveskedjen 

teljesíteni. Befizetési határidő: 2016. augusztus 16. (kedd) 12.00 óra. 

 

Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett a pénzbüntetést a határidőig nem fizeti be, vagy az MLSZ Hajdú-

Bihar Megyei Igazgatóság számlájára nem utalja át, a sportszervezet pénzbüntetésre kötelezett csapatától - a 

határidő elmulasztásától a tartozás megfizetéséig-, a szövetség bajnoki mérkőzésenként 3-3 bajnoki pont 

levonását rendeli el. 

 

 

A hozott fegyelmi bizottsági határozatok ellen az MLSZ versenyszabályzat ide vonatkozó paragrafusa 

értelmében 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. 

 

 

VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK :                                                                                      

 

31/2016-17. 

A Versenybizottság a Szerep SE sportszervezetét hiánypótlásra szólította fel a 2016 – 2017. évi Hajdú-Bihar 

Megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra benyújtott nevezésének elfogadásához. 

Hiánypótlás esetében 10.000,- Ft. hiánypótlási díj fizetendő a Hajdú-Bihar Megyei III. osztály férfi felnőtt 

nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírásának 4. pont E) bekezdése Díjfizetési rend 12/B. pontja alapján. 
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32/2016-17. 

A versenybizottság a nevezésben bekövetkezett csoportlétszámok alapján, a 2016-17. évi megyei felnőtt és 

U19-es bajnokságok kezdetét az alábbiakban határozza meg: 

- Megyei I. osztály felnőtt és U19: 2016. augusztus 13-14. 

- Megyei III. osztály felnőtt: 2016. augusztus 21. 

- Megyei II. osztály felnőtt és U19: 2016. augusztus 27-28. 

 

33/2016-17. 

Az elmúlt bajnoki évhez képest megváltoztatott Megyei III. osztályú bajnokság csoportbeosztása miatt a 

tartalékcsapatok kötelesek leadni az első és a tartalék csapat játékosainak névsorát. Határidő: 2016. augusztus 

12. péntek) 12.00 óra.!!! A tartalék csapattal rendelkező sportszervezetek ifjúsági és felnőtt játékosai egy 

hétvégén csak egy csapatban léphetnek pályára. Ezen szabály megsértése jogosulatlan játéknak minősül.  

 

34/2015-16. 

A Versenybizottság a Hajdúsámsoni TTISZE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet 

megállapodása alapján hozzájárul a 2016. augusztus 21-re 15.00 és 17.00 órára kiírt Hajdúsámsoni TTISZE – 

Téglás VSE megyei I. osztályú felnőtt és U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő 

megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2016. augusztus 19. (péntek) U19: 16.00 óra, felnőtt: 18.00 óra 

Helyszín: Hajdúsámson 

 

35/2015-16. 

A DASE sportszervezet bejelentette, hogy a Megyei I. osztályú U19-es és U16-os bajnokságba benevezett 

csapatát a 2016-17-es szezonban az MLSZ kiemelt harmadosztályú bajnokságában kívánja indítani. Ezzel 

teljesíti a megyei bajnokságra vonatkozó kötelezettségeit, ezért a Megyei I. osztályú U19 és U16-os 

bajnokságból a csapatait visszalépteti. A Versenybizottság a nevezés visszavonását elfogadta. 

 

36/2015-16. 

A DEAC II. sportszervezet bejelentette, hogy a Megyei II. osztályú U19-es bajnokságba benevezett csapatát a 

2016-17-es szezonban az MLSZ kiemelt harmadosztályú bajnokságában kívánja indítani. Ezzel teljesíti a 

megyei bajnokságra vonatkozó kötelezettségeit, ezért a Megyei II. osztályú U19-es bajnokságból a csapatát 

visszalépteti. A Versenybizottság a nevezési visszavonását elfogadta. 

 

37/2015-16. 

A Versenybizottság a DEAC írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2016. augusztus 13-ra 15.00 és 17.00 órára kiírt Nagyhegyesi KSE – DEAC megyei I. osztályú 

felnőtt és U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2016. augusztus 31. (szerda) U19: 14.30 óra, felnőtt: 16.30 óra 

Helyszín: Nagyhegyes 

 

 

A hozott versenybizottsági határozatok ellen az MLSZ versenyszabályzat ide vonatkozó paragrafusa 

értelmében 8 napon belül fellebbezéssel lehet élni. 

 

 

Kérjük a sportszervezeteket, hogy amennyiben a Hivatalos Lapban szereplő adatok és a nyilvántartásaik 

között eltérést tapasztalnak, jelezzék a Versenybizottságnak. 

 

 

 

Tasó László s.k.                  Csige László s.k. 

                     elnök                          igazgató 

 
 

 

  

 


