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VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK:   

 

 

242/2018-19. 

A Versenybizottság a Sárrétudvari KSE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. november 11-re 9.00 és 11.00 órára kiírt Sárrétudvari KSE – Derecskei LSE megyei U14 és 

U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új helyszíne: Biharnagybajom 

 

243/2018-19. 

A Versenybizottság a Várda SE Kisvárda írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. november 17-re 12.00 órára kiírt Várda SE Kisvárda – DEAC országos II. osztályú Észak - 

Keleti csoportjában az U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2018. november 17. (szombat) U15: 10.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Kisvárda 

 

244/2018-19. 

A Versenybizottság az 52/2018-19. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. augusztus 25-én 15.00 órára kiírt DEAC — Hosszúpályi SE 

megyei I. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hosszúpályi SE csapata létszámhiányosan állt ki (első 

alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/1 pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a Hosszúpályi SE 

U19-es csapatát. 

 

245/2018-19. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. október 14-én 12.00 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE — 

Hosszúpályi SE megyei I. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hosszúpályi SE csapata 

létszámhiányosan állt ki (második alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/2 pontja alapján 1 

büntetőpontot von le a Hosszúpályi SE megyei U19-es csapatának évi összeredményéből. 

 

246/2018-19. 

A Versenybizottság a 214/2018-19. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. október 28-án 11.30 órára kiírt Hajdúnánás FK — Hosszúpályi 

SE megyei I. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hosszúpályi SE csapata létszámhiányosan állt ki 

(harmadik alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/3 pontja alapján 1 büntetőpontot von le a Hosszúpályi 

SE megyei I. osztályú felnőtt csapatának évi összeredményéből. 

 

 

A Versenybizottság által hozott első fokú határozat elleni fellebbezést a határozat igazolt megküldésétől számított 

3. munkanap 14.00 óráig lehet benyújtani 54 § (4) / a pont alapján. 
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A bajnoki mérkőzés eredménye ellen a mérkőzést követő 3. munkanap 14.00 óráig nyújtható be óvás a 

versenyrendszert kiíró szövetség Versenybizottságánál 45 § (2) / b. pont alapján. 

 

 

VERSENYBIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE:       

 
 

Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a versenyszabályzat szerint a megyei utánpótlás bajnokságban szereplő 

utánpótlás korú játékosok egy hétvégén (péntek – szombat - vasárnap) nem azonos napon két mérkőzésen négy 

félidőben léphetnek pályára. 
 

Aki MLSZ és megyei szervezésű bajnokságban szerepel, ő egy hétvégén (péntek – szombat - vasárnap) nem azonos 

napon két mérkőzésen három félidőben léphetnek pályára. 
 

 

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 


