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23/2017-2018 sz. Hivatalos közlöny
MEGYEI II. OSZTÁLY
FEGYELMI HATÁROZATOK
2 –131 -/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2018. május. 09.-én megtartott ülésén a
Bölcskei SE sportszervezetet
Az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 8. §. (3) bekezdés a.) pontjába ütköző fegyelmi vétség elkövetése miatt, a
FSZ. 9. §. ( 3 ) bekezdés a.) pontja alapján
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

2 –134 -/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2018. május. 09.-én megtartott ülésén a
Madocsa SE sportszervezetet
Az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 8. §. (3) bekezdés f.) pontjába ütköző fegyelmi vétség elkövetése miatt, a
FSZ. 9. §. ( 3 ) bekezdés a.) pontja alapján
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

2-135/2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Polányi Ferenc Dániel Dunakömlődi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1)pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
FSZ. 17 §. a./ pontja. alapján,
2018. május. 16.-tól – 2018. május. 23.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

2--136/2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Pongrácz Balázs Bonyhád-Börzsönyi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
FSZ. 21. §.-a 1/b.. pontja alapján,
2018. május. 16.-tól – 2018. június. 30.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.
2-137/2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Szép Róbert Gyönk 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
1 / egy / soron következő Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

2-138/2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Haraszti István Gyönk 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
1 / egy / soron következő Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

2 –139 -/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2018. május. 13.-án megtartott ülésén a
Pincehelyi ATE sportszervezetet a
hazai bajnoki mérkőzéseken az on-line jegyzőkönyv készítés technikai feltételeinek, és adminisztrációs
hiányosságok 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 Pincehelyi ATE figyelmét, hogy a következő hazai bajnoki mérkőzésekre köteles
az on-line jegyzőkönyv készítésének technikai feltételeit biztosítani.

Versenybizottsági határozatok
94/2017-2018. VB. számú
HATÁROZAT
A Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatóság Versenybizottsága megállapította, hogy a
Sióagárdi SE U-19. korosztályú csapata
a Megyei II. o. U-19. - 2018. május 13.-án lejátszott – Faddi SE elleni bajnoki mérkőzésen
– második esetben - l é t s z á m h i á n y o s a n állt ki, ezért a VSZ. 42. §. (2) bek. c./2.
pontja alapján
a Sióagárdi SE U-19. korosztályú csapatától 1 / egy / büntetőpontot levon.
Szekszárd, 2018. május. 17.
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