
 

 

7/2017-2018. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 

Eljárási rend létszámhiánynál és ki nem állásnál 
Ezúton tájékoztatjuk a megyei labdarúgásban szereplőket a csapatok létszámhiányos 
kiállásával, illetve ki nem állásával kapcsolatos eljárási rendekről.(Labdarúgás 
Versenyszabályzat 41. és 42. §-ban megtalálhatóak.) 

Kötelező utánpótlásnál LÉTSZÁMHIÁNY esetén a szankciók: 

 1.alkalom: írásbeli megrovás 
 2.alkalom: 1 büntetőpont levonása az utánpótlás csapattól 
 3.alkalom: 1 büntetőpont levonása a felnőtt csapat összeredményéből 
 4.alkalom és minden további alkalom után: 3 büntetőpont levonása a felnőtt csapat 

összeredményéből 

Felnőtt és Nem kötelező utánpótlásnál LÉTSZÁMHIÁNY esetén a szankciók: 

 1.alkalom: írásbeli megrovás 
 2.alkalom: 1 büntetőpont levonása 
 3.alkalom: 3 büntetőpont levonása 
 4.alkalom: KIZÁRÁS 

Kötelező utánpótlásnál KI NEM ÁLLÁS esetén a szankciók: 

 1.alkalom: írásbeli megrovás 
 2.alkalom: 3 büntetőpont levonása az utánpótlás csapattól 
 3.alkalom: 3 büntetőpont levonása a felnőtt csapat összeredményéből 
 4.alkalom: az utánpótlás és a felnőtt csapat KIZÁRÁSA 

Felnőtt és Nem kötelező utánpótlásnál KI NEM ÁLLÁS esetén a szankciók: 

 1. alkalom: írásbeli megrovás 
 2. alkalom: írásbeli megrovás 
 3. alkalom: KIZÁRÁS 

___________________________________________________________________________ 



 

Küldöttgyűlés és Liganap 

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2017. augusztus 22-én kedden 17.00 órától 
Nyíregyházán a Megyeháza Bessenyei termében (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) 
Küldöttválasztási közgyűlést tartunk. Fontos információ, hogy ezen a Közgyűlésen a küldöttek 
megválasztásánál szavazati joggal kizárólag a sportszervezet bíróságon bejegyzett törvényes 
képviselője rendelkezik!A Küldöttválasztási közgyűlés után pedig 17.30 órától Liganapot 
tartunk, ahova az egyesületi elnökök mellett várjuk az egyesületek azon képviselőit, akik az 
ügyintézést végzik. 

 A 17.30 órakor kezdődő Ligaértekezlet témái: 

        - a 2017/2018-as szezon felnőtt és utánpótlás bajnokságairól tájékoztató 

        - a Magyar Kupa 3. megyei selejtezőjének (08.30-i játéknap) nyílt sorsolása 

        - új NYIÁB szabályokról, átigazolási időszakokról tájékoztató 

        - Téli tornák 

        - Egyebek 
___________________________________________________________________________ 

Elkészültek az utánpótlás sorsolások 

Ezúton értesítjük a megyei utánpótlás csapatainknál tevékenykedő futballbarátokat, hogy a 
megyei U16 és U14-es bajnokságaink 2017-2018-as évad őszi szezonjának sorsolásait 
elkészítette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottsága, azok az 
adatbank.mlsz.hu weboldalt megtekinthetőek. Az egyesületek elektronikus ügyintézői pedig az 
ifa.mlsz.hu oldalt, a saját kódjukon belépve a 
Sportszervezetek\Versenyeztetés\Versenynaptár almenüben valamennyi csapatuk sorsolását 
megtalálják. 
 

Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/27 Pásztor János Levelek SE felnőtt 14. § (2) a) 3 Magyar Kupa 

II/28 Kantár József Nyíribrony SE felnőtt 14. § (2) a) 3 Magyar Kupa 

II/29 Franku Szabolcs Encsencs SE felnőtt 11. § (2) a) 1 Magyar Kupa 

II/30 Gelsi László Balkányi SE felnőtt 11. § (2) a) 1 Magyar Kupa 
 

Nyíregyháza, 2017.augusztus 17. 


