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A Versenybizottság határozata (2018.03.06.)
026/2018 (03.06.) VB számú határozat

A Merenye SE hivatalos képviselője írásban bejelentette ffi felnőtt csapatának visszalépését a 2017-2018. évi Megyei II. osztályú ffi felnőtt
bajnokság további mérkőzéseitől. A Versenybizottság a Merenye Sportegyesület férfi felnőtt csapatát – a Versenyszabályzat 46. § (1) a) 1)
és f) pontjai alapján – a 2017-2018. évi Baranya Megyei II. osztályú bajnokságból kizárja. A VB. a Merenye SE – a Megyei II. o. ffi felnőtt
bajnokságban – lejátszott mérkőzései eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezet
esetében eltörli, és a Merenye SE csapatát a bajnoki osztály utolsó helyére helyezi.


A Versenybizottság határozatai (2018.03.09.)
027/2018 (03.09.) VB számú határozat

A Bükkösd KSE hivatalos képviselője írásban bejelentette ffi U19 csapatának visszalépését a 2017-2018. évi Megyei II. osztályú ffi U19
bajnokság további mérkőzéseitől. A Versenybizottság a Bükkösd KSE férfi U19 csapatát – a Versenyszabályzat 46. § (1) a) 1) és f) pontjai
alapján – a 2017-2018. évi Baranya Megyei II. osztályú U19 bajnokságból kizárja. A VB. a Bükkösd KSE – a Megyei II. o. ffi U19
bajnokságban – lejátszott mérkőzései eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezet
esetében eltörli, és a Bükkösd KSE csapatát a bajnoki osztály utolsó helyére helyezi.

028/2018 (03.09.) VB számú határozat

A Versenybizottság a Megyei IV. osztályú ffi felnőtt bajnokság „A” és „B” csoport 2018.03.10-11-re kisorsolt 12. fordulójának mérkőzéseit
– az időjárási- és pályaviszonyok miatt – 2018. április 29-én (vasárnap) 17:00 óra halasztja, a V.Sz. 27. § alapján.


Tájékoztatás
A Baranya Megyei Bajnokságok aktuális fordulóiban sárga lapos figyelmeztetésben részesült játékosok*
(*Az adatok csak tájékoztató jellegűek)

FUTSAL U11
#

Sportszervezet

1
2
3
4
5

KELL EGY CSAPAT ALAPÍTVÁNY
KOZÁRMISLENY FC
KOZÁRMISLENY FC
KOZÁRMISLENY FC
VILLÁNYI TC

Név

MOLNÁR BENEDEK
ALKUSZ PATRIK
PÁL DOMINIK
SZABÓ MARCELL MÓR
ÓBERT OLIVÉR



Dátum

2018.03.04
2018.03.04
2018.03.04
2018.03.04
2018.03.04

Hirdetmény
LICENCELJÁRÁS MEGHIRDETÉSE
Az MLSZ Elnöksége a 28/2014. (02.11.) számú határozata az NB.III. és a megyei – budapesti I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban
kötelező nevezési feltételkén írja elő a licenc megszerzését. A megyei I. osztályra vonatkozóan a licenc eljárást lefolytató MLSZ Baranya
Megyei Versenybizottsága az Amatőr Licenc Szabályzatban meghatározottak szerint a licenc kérelem benyújtási lehetőségét 2018.03.09-i
nappal meghirdeti.
A licenckérelem benyújtása a 2018-2019. bajnoki évtől elektronikus formában, az IFA rendszeren keresztül történik. Az elektronikus
licenckérelem kitöltésével kapcsolatos tájékoztatást a jövő héten küldjük meg az érintett sportszervezeteknek.
A pályahitelesítés kérelem benyújtásának határideje 2018. március 21. (szerda)
A licenckérelemi dokumentáció beérkezésének határideje: 2018. április 10. (kedd) 24:00 óráig


DEFIBRILLÁTOR PÁLYÁZAT
A Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor eszközbeszerzési pályázatot hirdet Önkormányzatok és Sportszervezetek részére, melynek
célja életmentő eszközök beszerzésének támogatása az amatőr csapatok részére. Jelen program részben állami, részben FIFA támogatás
felhasználásával valósul meg. Összhangban az MLSZ stratégiájával, a defibrillátor pályázat célja, hogy a speciális eszköz beszerzésének
támogatásával az MLSZ hozzájáruljon ahhoz, hogy az önkormányzatok és a sportszervezetek, a játékosok és a játékvezetők életvédelmét
megfelelő minőségű eszközzel biztosíthassák.
Pályázni 2019. március 19-ig lehet! A letölthető dokumentumok (pályázati felhívás és útmutató, valamint a pályázati adatlap) elérhetők
az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság honlapján!


„BARANYA MEGYE LABDARÚGÁSÁÉRT” DÍJ
A Baranya Megye Labdarúgásáért Érdemérem 2008. óta kerül átadásra, az elismerésben a Baranya megye labdarúgásáért kiemelkedő
munkát végző személyek részesülhetnek. A díjazottakat a megye egyesületek terjeszthetik fel a díjra, melyet végül a Társadalmi Elnökség
hagy jóvá. Kérjük az egyesületeket, hogy a kitüntetésre javaslataikat – a sportszervezetek részére e-mailben megküldött adatlapon –
tegyék meg 2018. március 12-ig.


POLGÁRŐR EGYESÜLETEK DÍJAZÁSA
Az MLSZ az Országos Polgárőr Szövetséggel együttműködési megállapodást kötött az amatőr labdarúgás biztonságának fejlesztése
érdekében. A támogatás keretében az MLSZ vállalta, hogy a legjobban teljesítő polgárőr egyesületeket tárgyi jutalomban és pénzügyi
támogatásban részesíti.
Kérjük, szíveskedjenek a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek, illetve polgárőrök díjazására javaslatukat megtenni, és azt – a kiküldött
nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével – az Igazgatóság részére 2018.03.09-ig megküldeni!


Pécs, 2018. március 9.
Bogyay Zoltán
megyei igazgató

