Magyar Kupa Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2018.
2. forduló 08. 22. (szerda) 17:00 óra
Parasznya
- Edelényi FC
Bőcs
- BTE Felsőzsolca
Bükkzsérc
- Bogács Thermálfürdő
Alsózsolca
- Ózdi FC
Gesztely
- HVSC Polgári Kft.
Encs
- Mád FC
Az 1. fordulóban kiállított játékosok büntetései:
Karcsa
Fodor János 184884
Tiszaladány
Lakatos Roland 396232
Tiszaladány
Balogh Richárd 188318

1 (egy) MK. mérkőzéstől eltiltva
1 (egy) MK. mérkőzéstől eltiltva
4 (négy) MK. mérkőzéstől eltiltva

3. forduló 08. 29. (szerda) 17:00 óra
Parasznya/Edelény - Bőcs/BTE Felsőzsolca
Bükkzsérc/Bogács - Alsózsolca/Ózd
(Alsózsolca továbbjutása esetén Alsózsolca – Bükkzsérc/Bogács)
Gesztely/HVSC
- Encs/Mád FC
B.A. Z. megyéből 3 (három) csapat folytathatja az országos táblán, ahová már bekapcsolódnak az
NB-s, illetve más megyében szereplő csapatok is.
Azonos osztályú csapatok mérkőzése esetén az előlálló csapat a pályaválasztó, különböző
osztályú csapatoknál pedig az alacsonyabb osztályban szereplő!
A győztes csapat jut tovább.
Eldöntetlen mérkőzés végeredmény esetén hosszabbítás nincs, a továbbjutás – függetlenül a
csapatok osztályba sorolásától - a büntetőpontról elvégzett rúgásokkal – az alábbiakban
meghatározott sorrend alapján - dől el a labdarúgás játékszabályainak rendelkezése szerint.
1. rúgás
A-csapat
2. rúgás
B-csapat
3. rúgás
B-csapat
4. rúgás
A-csapat
5. rúgás
A-csapat
6. rúgás
B-csapat
7. rúgás
B-csapat
8. rúgás
A-csapat
9. rúgás
A-csapat
10. rúgás
B-csapat
11. rúgás
B-csapat
12. rúgás
A-csapat és így tovább
A mérkőzésekre 7 (hét) cserejátékos nevezhető, melyek közül maximum 3 (három) fő léphet
pályára.
A találkozókon az a fiatalabb korosztályú labdarúgó szerepeltethető, aki 16. életévét a mérkőzés
lejátszása előtti napon betöltötte!
Elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező!
Rendezői létszám: 10 fő
A kupamérkőzés eredménye ellen a mérkőzést követő 2. (második) munkanap 14:00 óráig
nyújtható be óvás.
Az MLSZ Verseny- illetve Fegyelmi Szabályzatától eltérően az MLSZ B.A.Z. Megyei
Igazgatóság Verseny- és a Fegyelmi Bizottság határozatai ellen 2 nap a fellebbezési
határidő.
Az óvási (fellebbezési) díjak megegyeznek a csapatok (játékosok, sportvezetők) MLSZ
szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rendjében osztályukra előírt díjtételeivel!
A kupamérkőzésen kapott 3. (harmadik) sárgalap után a játékos automatikusan eltiltásra
kerül a soronkövetkező kupamérkőzéstől!
Az előző években játszott mérkőzéseken kiállított és büntetésüket még le nem töltött
játékosok a találkozókon nem szerepelhetnek! (A lista a borsod.mlsz.hu honlapon
megtalálható)
Szintén nincs játékjogosultságuk azon labdarúgóknak, akik meghatározott időre szóló eltiltás
hatálya alatt állnak.
Kiállított játékos fegyelmi tárgyalása a mérkőzést követő csütörtöki napon 17:00 órától!

Kiállított játékos mindaddig jogosulatlanul szerepel az MK. mérkőzést követő bajnoki
mérkőzése(ke)n amíg ügyében a fegyelmi bizottság nem hozott határozatot!
További információk a versenykiírásban! (honlapunkon, illetve az MLSZ. honlapján is
megtalálható)

