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3/2018.(02.15.) sz. Nógrád Megyei Hivatalos Értesítő 

Versenybizottsági határozatok 

    

145/2017/2018. számú határozat 

A Nógrád Megyei Igazgatóság Versenybizottsága Günter Labdarúgó SE megyei III. osztályú bajnokság közép 

csoportjában szereplő felnőtt csapatának a visszalépésére vonatkozó bejelentését tudomásul vette. 

A Versenybizottság a Labdarúgás Versenyszabályzatának 46.§.1.a.1.  pontja alapján a Günter Labdarúgó SE 

felnőtt csapatát a 2017/2018. évi megyei III. osztályú bajnokságból kizárja.  

A Versenybizottság a Labdarúgás Versenyszabályzat 46.§.1.f. pontja alapján a Günter Labdarúgó SE felnőtt 

csapatát a közép csoport bajnoki tabellájának utolsó helyére rangsorolja, a csapatnak a bajnokság őszi 

fordulóiban elért eredményét törli. A bajnokság tavaszi fordulóiban a Günter Labdarúgó SE felnőtt csapatának 

ellenfelei szabadnaposak lesznek. 

A Versenyszabályzat 46.§.1.h. pontját figyelembe véve a sportszervezet felnőtt csapata a következő 

versenyévben a Nógrád Megyei bajnokság legalacsonyabb osztályában indulhat. 

 

Versenybizottság közleménye   

 1./ A 2017/2018. évi versenykiírásokban a korhatárokra vonatkozó előírások az alábbiak:  

      Felnőtt bajnoki és kupamérkőzésen az a játékos szerepelhet, aki a mérkőzés napjáig betöltötte a 16.  

      életévét. Kivétel a megyei III. osztályú felnőtt bajnokság, ahol a 15. életévét betöltött játékos  

      szerepelhet.  

        U 19 (ifjúsági): 

            - az I. osztályú bajnokságban az 1999. 01.01-je és 2002.12.31., 

            - a II. osztályú bajnokságban az 1999.01.01-je és a 2004.12.31. között született játékosok vehetnek  

              részt.    

            Az ifjúsági bajnokságban az 1997 - 1998-ban született játékosok a túlkorosak. 

            Bajnoki mérkőzésre 5 túlkoros nevezhető, közülük 5 lehet egy időben  a pályán. 

        U 16 (ifjúsági):   

            Bajnoki mérkőzésen a 2002.01.01. és a 2004.12.31. között születettek szerepelhetnek.  Túlkoros nem 

            lehet. 
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2./ A bajnokságok tavaszi sorsolásai 2018. február 05-ével véglegessé váltak, azokat a Versenybizottság  

     elektronikus úton megküldte a sportszervezetek részére. 

     Ezek után a mérkőzés helyszínére és időpontjára vonatkozó módosítási kérelmeket az IFA rendszerben kell 

     kezdeményezni. A Versenybizottság csak a mindkét fél által elfogadott kérelmeket tudja jóváhagyni és a  

     szükséges módosításokat végrehajtani. A módosítási kérelem elfogadásának feltétele az MLSZ  

     Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rendjének 13.C. pontjában meghatározott eljárási költségek –  

     módosítási kérelem benyújtásával egyidejű – megfizetése. (Az eljárási költségeket az MLSZ Nógrád Megyei  

     Igazgatóság 11707024-20480837-00000000 sz. számlájára kell utalni.) 

 

3./ A 2018. évi megyei kupa I. és II. fordulójának a párosítása a következő: 

     I. forduló:   1. KSE Becske (III.o.) – Patak SE (II.o.) 

   2. Egyházasdengeleg FE (III.o.) – Tari Szabadidős Egyesület (II.o.) 

   3. Kálló SE (III.o.) – Nőtincs SE (II.o.)  

   4. Legénd SE (III.o.) – Vanyarc KSE (III.o.) 

   5. Erdőkürt SK (III.o.) – Mohora SE (II.o.) 

   6. Nézsa SE (III.o.) – Szendehely FC (II.o.) 

    7. Ipolytarnóc SE (III.o.) – Mihálygerge SE (II.o.) 

   8. Tereske KSE (III.o.) – Varsány SE (II.o.) 

   9. Doboskút SK Nógrádsipek (III.o.) – Cserhát TSE Felsőtold (III.o.) 

 Játéknap: 2018. március 04. (vasárnap), kezdési idő: 1400 óra. 

   

     II. forduló:   1. sz. mérkőzés győztese – Rimóc SE (I.o.) 

   2. sz. mérkőzés győztese – Mátraterenye SE (II.o.) 

   3. sz. mérkőzés győztese – Berkenye SE (I.o.) 

   4. sz. mérkőzés győztese – Pásztó SK (I.o.) 

   5. sz. mérkőzés győztese – Szécsény VSE (I.o.) 

   6. sz. mérkőzés győztese – Érsekvadkert SE (I.o.) 

   7. sz. mérkőzés győztese – SBTC Sport KFT (I.o.) 

                    8. sz. mérkőzés győztese – 9. sz. mérkőzés győztese     

 Játéknap: 2018. március 11. (vasárnap), kezdési idő: 1400 óra.  

      A Versenybizottság a II. forduló végleges párosításáról és menetrendjéről 2018. március 05-én elektronikus 

      levélben tájékoztatja az érintett csapatokat. 

    

 4./ Az MLSZ megváltoztatta a 2018/2019. évi bajnokság nevezési határidejét. Az új határidő: 2018. július 02. 

      (hétfő) 1200 óra. Ismereteink szerint a nevezési dokumentumokat az IFA rendszeren keresztül kell  

      benyújtani. 

 

 5./ AZ MLSZ tájékoztatása szerint a 2018/2019. évre megyei I. osztályú bajnokságban indulni kívánó  

       sportszervezeteknek az előírt amatőr licenc kérelmet az IFA rendszeren keresztül kell benyújtani.  

 

Salgótarján, 2018. február 15.   

 

                                                                                               

                                                                                                        Schuchmann Attila s.k.   

              MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóság   

                                                        igazgató 


