
 

 

2017. 12. 13. - Megyei Hivatalos Értesítő 
 

Versenybizottság határozatai 2017. december 13. 

 

 

108/2017-18. (2017.12.13.) számú határozat  
Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Versenybizottsága - mint első fokon eljáró szerv- Szegeden, 

2017. december 13. napján az alábbi  
 

H a t á r o z a t o t 

hozta : 
 

Név:     Megye IV. osztály csapatai 
            

A VB határozatot hoz a Megye IV. osztály rájátszásának menetéről: 

 A csapatok az alapszakaszban megszerzett pontjaikat magukkal viszik a rájátszásba. A csapatok az 

alapszakaszban megszerzett pontjai alapján kerülnek besorolásra. 
 

Homokháti csoport: 

Az 1. - 3. helyezett, a 4. - 6. helyezett és a 7. - 9. helyezett csapatok egymással oda-vissza vágós 

rendszerben újra játszanak.  
 

Tisza-Maros csoport: 

Az 1. - 4. helyezett, az 5. - 7. helyezett és a 8. - 10. helyezett csapatok egymással oda-vissza vágós 

rendszerben újra játszanak.  

 

109/2017-18. (2017.12.13.) számú határozat  

Ruzsa KSE Leány U17 'C' futsal torna ügyében 

A VB a mérkőzés 3 bajnoki pontját 3 – 0 gólkülönbséggel a vétlen Csengele KSE, L-It-SZEAC 

és Kiskundorozsma ESK csapata javára igazolja, továbbá a Ruzsa KSE csapatát írásbeli 

megrovásban részesíti.  

MLSZ FVSZ 48§ /1/b)/1, /2/a), /3/c) 

 

110/2017-18. (2017.12.13.) számú határozat  

Csengele KSE – Kiskundorozsma ESK Leány U17 'C' futsal mérkőzés ügyében 

A VB a mérkőzés 3 bajnoki pontját 3 – 0 gólkülönbséggel a vétlen Kiskundorozsma ESK 

csapata javára igazolja, továbbá a Csengele KSE csapatát írásbeli megrovásban részesíti.  

MLSZ FVSZ 48§ /1/b)/1, /2/a), /3/c), e)/1 

 

111/2017-18. (2017.12.13.) számú határozat  

Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Versenybizottsága - mint első fokon eljáró szerv- 

Szegeden, 2017. december 13. napján az alábbi  

 
 

H a t á r o z a t o t 

hozta : 
 

Név:     U16 korosztály 'B' csoport csapatai 

                 

A VB határozatot hoz az U16 korosztály 'B' csoport rájátszásának menetéről: 

A csapatok az alapszakaszban megszerzett pontjaikat magukkal viszik a rájátszásba. A csapatok 

az alapszakaszban megszerzett pontjaik alapján kerülnek besorolásra. Az 1. - 3. helyezett, a 4. 

- 6. helyezett és a 7. - 9. helyezett csapatok egymással oda-vissza vágós rendszerben újra 

játszanak.  
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112/2017-18. (2017.12.13.) számú határozat  

Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Versenybizottsága - mint első fokon eljáró szerv- 

Szegeden, 2017. december 13. napján az alábbi  

 
 

H a t á r o z a t o t 

hozta : 
 

Név:     Területi Futsal bajnokság csapatai 
                    

A VB határozatot hoz a Területi Futsal bajnokság rájátszásának menetéről: 

A csapatok az alapszakaszban megszerzett pontjaikat magukkal viszik a rájátszásba. A csapatok 

az alapszakaszban megszerzett pontjaik alapján kerülnek besorolásra. Az 1. - 4. helyezett és az 

5. - 8. helyezett csapatok egymással oda-vissza vágós rendszerben újra játszanak.  

 

113/2017-18. (2017.12.13.) számú határozat  

Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Versenybizottsága - mint első fokon eljáró szerv- 

Szegeden, 2017. december 13. napján az alábbi  

 
 

H a t á r o z a t o t 

hozta : 
 

Név:     Női Felnőtt bajnokság csapatai 

                   

A VB határozatot hoz a Női Felnőtt bajnokság rájátszásának menetéről. A bajnokság 

helyezéseinek eldöntése oda-visszavágós rendszerben a következőképpen kerül 

meghatározásra:  

 

1. - 4. hely: 

1. párharc 'A' csoport 1. helyezett – 'B' csoport 2. helyezettje 

2. párharc 'A' csoport 2. helyezett – 'B' csoport 1. helyezettje 

3. helyért 1. párharc vesztese – 2. párharc vesztes 

1. helyért 1. párharc győztese – 2. párharc győztese 

5. - 8. hely: 

3. párharc 'A' csoport 3. helyezett – 'B' csoport 4. helyezettje 

4. párharc 'A' csoport 4. helyezett – 'B' csoport 3. helyezettje 

7. helyért 3. párharc vesztese – 4. párharc vesztes 

5. helyért 3. párharc győztese – 4. párharc győztese 

9. - 12. hely: 

5. párharc 'A' csoport 5. helyezett – 'B' csoport 6. helyezettje 

6. párharc 'A' csoport 6. helyezett – 'B' csoport 5. helyezettje 

11. helyért 5. párharc vesztese – 6. párharc vesztes 

9. helyért 5. párharc győztese – 6. párharc győztese 

 

13. - 14. hely: 

13. helyért 'A' csoport 7. helyezett – 'B' csoport 7. helyezettje 

 


