MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóság
Versenybizottsága
Salgótarján

2018. évi MEGYEI KUPA
III. - IV. forduló

III. forduló
Játéknap: 2018. április 18. (szerda), kezdési idő: 1700 óra.
1. SBTC Sport KFT (I.o.) – Berkenye SE (I.o.)
2. Mohora SE (II.o.) – Rimóc SE (I.o.)
3. Varsány SE (II.o.) – Érsekvadkert SE (I.o.)
Játéknap: 2018. április 25. (szerda), kezdési idő: 1700 óra.
4. Vanyarc KSE (III.o.) – Mátraterenye SE (II.o.)

IV. forduló
1. sz. mérkőzés győztese – 3. sz. mérkőzés győztese
4. sz. mérkőzés győztese – 2. sz. mérkőzés győztese
Tervezett játéknap: 2018. május 09. (szerda), kezdési idő: 1700 óra.
Megjegyzések:
1./ A pályaválasztás joga
- Amennyiben a két csapat között a 2017-2018. bajnoki évben osztálykülönbség van,
akkor az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó.
- Amennyiben a 2017-2018. bajnoki évben azonos szintű osztályban játszanak, akkor
a pályaválasztói jog sorsolás útján kerül meghatározásra.
2./ A továbbjutás szabályai:
- A mérkőzés győztese továbbjutó.
- Amennyiben a mérkőzés a rendes játékidőben döntetlenre végződik, akkor
= a különböző osztályú csapatok mérkőzésein az alacsonyabb osztályú csapat a
továbbjutó.
= az azonos osztályú csapatok esetén hosszabbítás nincs, a továbbjutást 5-5
büntető rúgásokkal kell eldönteni. Ha az 5-5 büntető rúgás elvégzése után sem
állapítható meg a győztes, a büntető rúgásokat mind addig kell – felváltva –
folytatni, amíg el nem dől a továbbjutás.

3./ A korábbi évek megyei selejtező kupamérkőzésein kiállított és eltiltásukat le nem
töltött játékosok a selejtező sorozat mérkőzésein nem szerepelhetnek.
4./ A kupamérkőzésen nem szerepelhet az a bajnoki mérkőzésen kiállított játékos, akit a
fegyelmi bizottság meghatározott időre tiltotta el és az eltiltása a kupamérkőzés
lejátszásának idején meg érvényben van.
5./ A kupamérkőzésen az a játékos szerepelhet, aki mérkőzés napjáig a 16. életévét betöltötte.
6./ A Versenykiírásnak megfelelően a versenyjegyzőkönyvbe rögzített/beírt 7 labdarúgó közül
5 fő léphet cserejátékosként pályára.
7./ A kupamérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező.

Salgótarján, 2018. április 09.

Fodor Ernő s.k.
versenybizottság
elnöke

