
 

41/2016-2017. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
___________________________________________________________________________ 
Idén is lesz megyei Magyar Kupa döntő 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 2017-ben is megrendezi a Magyar 
Kupa idei kiírásában legtovább jutó csapatai részére a megyei elődöntőket, majd a döntőt. Az 
elődöntőben a Magyar Kupa főtáblájára feljutó Rakamazi Spartacus SE, Balkányi SE és 
egészen az amatőr kupa fináléig menetelő Baktalórántháza VSE mellett az utolsó megyei 
selejtezőkörben alulmaradt csapatok közül a legalacsonyabb osztályban szereplő (megye II) 
Nyírkarászi KSE érdekelt.  

A június 7-én (szerdán) 17.30 órától lejátszásra kerülő elődöntők sorsolását ma tartotta meg a 
versenybizottság.  

A párosítások:  

Rakamazi Spartacus SE – Baktalórántháza VSE  

Nyírkarászi KSE – Balkány SE 

Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, a továbbjutás a büntetőpontról 
végzett rúgásokkal dől el. A győztesek részére kiírt fináléra pedig a tervek szerint június 14-én 
a Nyíregyházi Városi Stadion centerpályáján kerül majd sor. 

___________________________________________________________________________ 
Ők voltak a legsportszerűbbek áprilisban 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 2017. évi tavaszi szezontól 
sportszerűségi versenyt hirdetett a megyei felnőtt labdarúgó bajnokságaiban. A kilenc 
pontvadászat mindegyikében három alkalommal honorálja a Megyei Igazgatóság a Fair Play 
szellemét leginkább képviselő csapatot.  

A „Hónap legsportszerűbb csapata” díjat az az egyesület zsebeli be, amelyik a legkevesebb 
büntetőpontot gyűjti össze az adott szakasz (4-5 bajnoki forduló) alatt. Büntetőpontok több 
kritérium alapján járnak, ilyen például a sárga lapos figyelmeztetés, kiállítás, rendezési 
hiányosság, létszámhiányos kiállás, jogosulatlan játék, sportszakember viselkedése, stb. 
Díjazásként az elismerő Fair Play zászló és a futball-labda mellett a Kiss-B. Ker Kft 
felajánlásából valamennyi csapatot egy tálca sörrel is megajándékozunk. A felsorolt 
kritériumok alapján április hónap legsportszerűbb csapatai (május 6-7. játéknappal bezárólag) 
az alábbi egyesületek lettek.  



Kelet-Takarék Megye I. osztály: Mátészalkai MTK 

Megye II. Diamit-csoport: Levelek SE 

Megye II. Nyírerdő-csoport: Ajak SE 

Megye II. Kelet-Magyarország csoport: Beregdaróc SE 

Megye III. Szabolcs-csoport: Tiszaeszlár SE 

Megye III. Nyírség-csoport: Piricse SE 

Megye III. Szatmár-csoport: Laskodi LE 

Megye III. Rétköz-csoport: Lendület SE Döge 

Megye III. Szamos-csoport: Sonkád SE  
 
Az egyesületek díjaikat egy később egyeztetett időpontban a Megyei Igazgatóságon fogják 
megkapni! 
___________________________________________________________________________ 
Figyelmeztető (sárga) lapok nyilvántartása 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a figyelmeztető (sárga) lapok nyilvántartása és nyomon követése 
az egyesületek felelőssége. Ehhez segítséget nyújt az adatbank.mlsz.hu, illetve az ifa.mlsz.hu 
weboldal. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/844 Tóth Dávid Gyulaháza KSE felnőtt 14. § (2) a) 1 bajnoki (már 
letöltötte) 

II/820 Jónás Krisztián Tiszaszentmárton SE felnőtt  játékjoga 
felfüggesztve 

II/821 Mészáros Tibor Tiszaszentmárton SE felnőtt  játékjoga 
felfüggesztve 

 
 
Versenybizottsági határozatok: 

300/VB : Az időjárás miatt félbeszakadt Ura – Cégénydányád megye III. osztályú bajnoki mérkőzés 
új időpontja a két egyesület megállapodása értelmében: 2017. május 31. (szerda) 17.00 óra.  

 

Nyíregyháza, 2017. május 12.  

 

 


