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VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK :                                                                                      
 

 

19/2017-18. 

A Versenybizottság a Téglási VSE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2017. augusztus 19-re 15.30 és 17.30 órára kiírt Téglási VSE - Derecskei LSE megyei I. osztályú 

felnőtt és U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés helyszíne: Derecske 

 

20/2017-18. 

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

hozzájárul a 2017. szeptember 10-re 15.30 órára kiírt Kismarjai SE – Szentpéterszegi SC megyei III. osztályú 

felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés helyszíne: Szentpéterszeg 

 

21/2017-18. 

A Versenybizottság a Hajdúszováti SE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2017. szeptember 2-re 15.30 órára kiírt DEAC – Hajdúszováti SE megyei II. osztályú 

U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. szeptember 3. (vasárnap) 14.00 óra 

Helyszíne: Debrecen DEAC pálya 

 

 

 

FELLEBBVITELI BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK: 

 

4 - 5/2017. 

A Fellebbviteli Bizottság elrendeli, hogy a 2017-2018. évi Hajdú-Bihar Megyei I. osztályú felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság szabadon maradt két helyének „feltöltése” az MLSZ Versenyszabályzat 19. §-nak 

megfelelően akképpen történik, hogy az első sorban a Hajdú-Bihar Megyei II. o. Északi és Déli felnőtt 

nagypályás labdarúgó bajnokságok legjobb nem feljutó egyesületének kerül felajánlásra, majd ezt követően a 

Hajdú-Bihar Megyei I. o. felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság legjobb kieső sportszervezetének kerül 

felajánlásra a Megyei I. osztályban való indulás lehetősége. Ezen eljárásnak megfelelően a 2017-2018. évi 

Hajdú-Bihar Megyei I. o. felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság szabadon maradt két helyére egyrészt, mint a 

bajnokság legjobb kiesője, a Téglási VSE, másrészt, mint a feljutó bajnokságok csoportjai közül a legjobb 

eredménnyel végzett egyesület, mely vállalja az I. o. szereplést, a Hajdúhadházi FK kerül. 
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VERSENYBIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNY: 

 

A 2017-18. évi Magyar Kupa megyei 2. fordulójának sorsolása 2017. augusztus 15-én (kedden) 11.00 órától 

lesz az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság tanácstermében. (4031 Debrecen, Piac u. 71.) 

 

Időrend: 

 2. forduló (8 csapat):   2017.08.23. (szerda) 

3. forduló (4 csapat) – elődöntő:  2017.09.06. (szerda) 

 

Az „állva” maradt két csapat jut tovább  az országos „táblára”. 

 

 

 

A hozott versenybizottsági határozatok ellen az MLSZ versenyszabályzat ide vonatkozó paragrafusa 

értelmében 8 napon belül fellebbezéssel lehet élni. 
 

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 


