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7/2018-2019 sz. Hivatalos közlöny
MEGYEI II. OSZTÁLY
FEGYELMI HATÁROZATOK
2-36/2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Vizdár Zsolt Szekszárdi UFC 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.

2-37 -/- 2018/2019. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2018. szeptember 26.-án megtartott ülésén
Szekszárdi UFC 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 6.000.-Ft, azaz
Hatezer 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.

2-38 -/- 2018/2019. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2018. szeptember 26.-án megtartott ülésén

Madocsa SE 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--39-/- 2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Cser Tibor Kaposszekcső CS.T. KSE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
a FSZ. 21. §.-a 1. b. pontja alapján, a kiállítás napjától számított
3 /három/ soron következő Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
2-40 -/- 2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Batánovics Péter Őcsény SK labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
a FSZ. 15.§. 2./a.) pontja alapján, a kiállítás napjától számított
2 / kettő / soron következő Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

2--41-/- 2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Preimeyer Márk Őcsény SK labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
a FSZ. 21. §.-a 1. b. pontja alapján, a kiállítás napjától számított
3 /három/ soron következő Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
2-42/2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Keresztes Dániel Bölcskei 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. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

2-43 -/- 2018/2019. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2018. szeptember 26.-án megtartott ülésén
Őcsény SK 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 8.000.-Ft, azaz
Nyolcezer 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.

2-44/2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Widemann György Dunakömlődi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) bekezdés a.) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette,
ezért a FSZ. 9. §. c.(3) és a /FSZ. 11. §. (2) bekezdés a. pontja alapján
2018. szeptember. 26.-tól – 2018. október. 03.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK
13/2018-2019. VB. számú

HATÁROZAT

Az MLSZ Tolna Megyei Igazgatóság Versenybizottsága – hivatalból történő eljárás keretében - megállapította, hogy
a 2018. szeptember. 15.-én lejátszott Bölcskei SE – Pincehelyi ATE Megyei II. o. felnőtt
bajnoki mérkőzésen az MLSZ Versenyszabályzat 12.§. ( 1 ) bekezdés h.) pontja, valamint 15.§ (1) bekezdés l .) pontja értelmében – Friedrich Norman – a Pincehelyi ATE
labdarúgója jogosulatlanul szerepelt, ezért a Versenyszabályzat 45. §.(5) bekezdése a/.
pontja és a c.)2. pontja értelmében a
A mérkőzés eredményének változatlanul hagyása mellett
a Pincehelyi ATE felnőtt csapatának összeredményéből 1 ( egy ) büntetőpontot levon.
Szekszárd, 2018. szeptember. .26.
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