Magyar Labdarúgó Szövetség
Tolna Megyei Igazgatósága
7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3.
E-mail: tolna@mlsz.hu
Honlap cím: tolna.mlsz.hu

Telefonok:
Fax:

74/511-123
74/511-124
74/412-857

15/2017-2018 sz. Hivatalos közlöny

MEGYEI II. OSZTÁLY
FEGYELMI HATÁROZATOK
2-94 -/- 2017/2018. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2017. november 22.-én megtartott ülésén
Gyönk KSE 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 5.000.-Ft, azaz
Ötezer 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.

2-95/2017/2018. sz.
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Andreica Cosmin Tudor – 742885 – Bonyhád-Börzsönyi SE
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 II. o. U-19. bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

2--96-/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Kurucz Balázs – 291654 – Gerjeni SK labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
FSZ. 11.§. /2/ b. pontja alapján
1 / egy / soron következő Megyei II. o. U-19. bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK
37 -- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A Versenybizottság megállapította, hogy a Bátaapáti SE a Megyei II. o. U-19. korosztályú bajnokságban,
2017. november. 19.-ére kisorsolt – Pincehelyi ATE elleni – mérkőzésen nem állt ki, ezért VSZ. 41. §. ( 4 )
bek.a./ és a i./2./ pontja értelmében
Pincehelyi ATE – Bátaapáti SE Megyei II. o. U-19. bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 eredménnyel a
vétlen
Pincehelyi ATE U-19. korosztályú csapata javára igazolja,
egyidejűleg a Bátaapáti SE U-19. csapatától 3 – három – büntető pontot levon.
40 – 2017-/-2018. VB. számú
HATÁROZAT
A Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a Gyönk KSE óvását elutasítja,
és az MLSZ Versenyszabályzat 45. §. (3) bekezdése d./1. pontjában foglaltak alapján
a 2017. október. 31.-én. lejátszott Szekszárdi UFC II. – Gyönk KSE Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét változatlanul hagyja.

A határozat ellen a Versenyszabályzat 54.§. /1/, /3/, /4/, /5/, valamint a /8/ bekezdése, határozat igazolt megküldésétől számított – 8 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet két példányban a Versenybizottsághoz kell benyújtani.

INDOKLÁS

A Gyönk KSE óvást nyújtott be a 2017. október 31.-én lejátszott Szekszárdi UFC II. – Gyönk
KSE Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzés eredménye ellen, melyben közölte, hogy a mérkőzésen az ellenfél csapatában – csereként – Csende Imre – 167189 – jogosulatlanul szerepelt.
A mérkőzés jegyzőkönyve szerint a 46. percben csereként Csende Roland – 143152 – lépett
pályára, nem Csende Imre, aki a mérkőzés jegyzőkönyvében sem kezdőjátékosként, sem csereként nem szerepelt.
A Gyönk KSE az óvását a Versenyszabályzat. ide vonatkozó rendelkezései értelmében a
megadott határidőn belül 2017. november 06.-án - benyújtotta, óvási díjat szintén határidőn
belül befizette.
Időközben a Szekszárdi UFC technikai vezetője megkereste a mérkőzés játékvezetőjét, hogy a
kérdéses mérkőzésen nem Csende Roland lépett pályára, hanem Csende Imre és kérte a helyesbítést.
A mérkőzés játékvezetője a 2017. november. 03.-án érkezett email-ben kérte az MLSZ Tolna
Megyei Igazgatóságától, hogy a 2017. október. 31.-én lejátszott Szekszárdi UFC II. – Gyönk
KSE Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzés jegyzőkönyvében hogy Csende Roland helyett
Csende Imre szerepeljen.
Az óvás versenybizottsági tárgyalására – idézésre – megjelent a Gyönk KSE, a Szekszárdi
UFC képviselője és a mérkőzés játékvezetője is.
A tárgyaláson a Gyönk KSE képviselője közölte, hogy az óvásukban foglaltakat teljes egészében fenntartja, azt kiegészíteni nem kívánja.
A mérkőzés játékvezetője elmondta, hogy felajánlotta a csapatoknak, hogy segít a jegyzőkönyv kitöltésében, a hazai csapat technikai vezetője diktálta a neveket és valószínű az ő hibájából került be a jegyzőkönyvbe Csende Roland labdarúgó.
A Szekszárdi UFC technikai vezetője kérésére a mérkőzés játékvezetője a korábban már említett – 2017. november. 03.-án kelt – email-ben jelezte a hibát igazgatóságunkkal és kérte annak javítását.
Az óvásban foglaltak vizsgálata során megállapítást nyert még, hogy a szekszárdi csapat a
mérkőzést követően azonnal jelezte a hibát, a mérkőzés játékvezetője az MLSZ Versenyszabályzata 38.§. ( 1 ) bekezdése ( 1 ) b. pontja értelmében – 3 napon belül - kérte a helyesbítést
a jegyzőkönyv Szekszárdi UFC II. csapatának összeállítása tekintetében.
Mivel a Gyönk KSE óvása a mérkőzés játékvezetőjének helyesbítési kérelme megérkezését
követően érkezett, ezért az MLSZ Tolna Megyei Igazgatóság Versenybizottság a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött.
Szekszárd, 2017. november. 21.
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Szekszárd, 2017. november. 23.
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