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Keleti csoport
FEGYELMI HATÁROZATOK
3-39/2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Gulyás Tibor – 469797 – Dunaföldvári FC labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1)pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
FSZ. 16 §. a./ pontja. alapján, a kiállítás napjától számított
2017. október. 25.-től – 2017. október. 31.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.
3-40/2017/2018. sz.
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Lesnyik Gábor – 101482 – Dunaföldvári FC labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) bekezdés a.) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette,
ezért a FSZ. 10. §. (3) és a /FSZ. 11. §. (2) bekezdés a. pontja alapján a kiállítás napjától számított
1 / egy / soron következő Megyei III. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

3-41 -/- 2017/2018. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2017. október 25.-én megtartott ülésén
Dunaföldvári FC sportszervezetet
az MLSZ Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban FSZ) 8.§. (3) bekezdés c.) pontjába ütköző fegyelmi vétség
elkövetése miatt a FSZ. 9.§. (3) bekezdés q.) pontja és az MLSZ által kiadott Szabályzatokhoz Kapcsolódó
Díjfizetési Rend 5.) pontja alapján
az MLSZ Tolna Megyei Igazgatósága 11707024-20480875 számú számlájára teljesítendő 5.600.-Ft, azaz
Ötezer-hatszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 56. §. ( 1 )bekezdés a./ c./ és a d./ pontja értelmében a fent kiszabott
pénzbüntetést a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig kell az MLSZ Tolna
Megyei Igazgatóság részére megfizetni.
Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti határidőig nem fizeti
meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a pénzbüntetésen felül köteles
megfizetni az adott versenyosztályra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot a
pénzbüntetés befizetéséig.

3 –42 -/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2017. október. 25.-én megtartott ülésén a
Decs KSE sportszervezetet
a hazai bajnoki mérkőzéseken az on-line jegyzőkönyv készítés technikai feltételeinek – internet
hozzáférés, laptop – hiánya miatt
az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 8. §. (3) bekezdés e.). pontja és a FSZ. 9. §. ( 3 ) bekezdés a.) pontja
értelmében
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti,
egyidejűleg felhívja a Decs KSE figyelmét, hogy a következő hazai bajnoki mérkőzésekre köteles az online jegyzőkönyv készítésének technikai feltételeit biztosítani.

3-43/2017/2018. sz.
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Honti Roland – 100167 – Nagydorogi KSE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) bekezdés a.) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette,
ezért a FSZ. 10. §. (3) és a /FSZ. 11. §. (2) bekezdés a. pontja alapján a kiállítás napjától számított
2 / kettő / soron következő Megyei III. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK
Szekszárd, 2017. október. .26.

Készítette:

Szilágyi Dezső sk.
bizottsági titkár

Krausz Márton sk.
Igazgató

