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Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. Miskolci Floorball Egyesület fellebbezése 

 

Résztvevők: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella, Vadócz Bence, Füzi Gábor elnökségi tagok, 

valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár 

 

 

1. napirendi pont 

 

A Miskolci FE fellebbezést nyújtott be – 1. számú melléklet - a Versenybizottság VB-2016/02/1 

számú határozata ellen, melyben a Versenybizottság elutasította óvásukat a 2016. január 26-án 

lejátszott Miskolci FE – Origo SE férfi OB2-es találkozó végeredményét illetően. 

 

Az elnökség tagjai úgy ítélik meg, hogy az óvás alapját képező 5 perces kiállítás elsősorban a 

Versenybizottság mulasztása következtében jelentett alapot az óvásra. Az elérhető magyar 

nyelvű játékszabályok (2010) szerint a játékvezetők helyesen jártak el, azonban a 

Versenybizottságnak kötelező lett volna a hatályos (2014-ben módosított) IFF játékszabályok 

magyar nyelvű változatát közzétenni. 

 

Határozat (E-2016/0219/1): Az elnökség tagjai úgy határoznak, hogy a fellebbezésnek helyt 

adnak, a találkozó eredményét megsemmisítik és újrajátszását rendelik el. A két csapatnak jelen 

határozat meghozatalához képest 45 napon belül pótolnia kell a találkozót, a rendezéssel 

kapcsolatos költségeket a Magyar Floorball Szakszövetség viseli. 

A határozat 3 igen, 1 tartózkodás mellett született. 

 

Határozat (E-2016/0219/2): Annak érdekében, hogy hasonló hiba ne fordulhasson elő, a 

Versenybizottság legkésőbb 2016. február 26-ig köteles a lefordított játékszabályokat 

közzétenni a Szakszövetség felületein, valamint eljuttatni azt az egyesületek részére. 

A határozat 3 igen, 1 tartózkodás mellett született. 

 

Budapest, 2016. február 19. 

 

 

           .................................                                                      ......................................  

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető  
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1. számú melléklet 

 

 

Miskolci Floorball Egyesület 

3529 Miskolc, Középszer utca 84 ½ 

info@miskolcfloorball.hu 

Szabó Ákos 

elnök 

 

Magyar Floorball Szakszövetség  

Elnöksége 

Veisz László 

elnök 

 

tárgy: Fellebbezés a Floorball OB2 8. fordulójának  MFE Floorballer.hu – Origo SE óvásában 

hozott VB 2016/02//1-es határozata ellen.  
Tisztelt Elnök úr! 

 

A Miskolci Floorball Egyesület megóvta az ob2 8. fordulója során, Miskolcon 2016. január 24-

én játszott mérkőzés eredményét. A Versenybizottság döntése és annak magyarázata 

egyesületünk számára nem elfogadható, sőt erre a kérdésünkre sem kaptunk választ!  

„Kérjük a Tisztelt Versenybizottság állásfoglalását is, hogy ezt a szabályt helyesen értelmezték-

e a játékvezetők! Pl. két szabálytalan távolságra vonatkozó kis büntetés esetén a másodiknak 

már ténylegesen 5 percesnek kell-e lennie, ha az egyik a második, a másik, a harmadik 

harmadban történik vagy sem. „ 

Tekintettel arra, hogy az indoklás meglehetősen szűkszavú, ezért fellebbezünk a döntés ellen 

és fenntartjuk a korábbi igényünket, játékvezetői műhiba kimondását és a mérkőzés 

újrajátszását.  

A Magyar Floorball Szakszövetség honlapján található szabályok 2010-es változásokat 

tartalmaznak. Az IFF honlapján viszont már a 2014-es változásoknak megfelelő 

szabályrendszer olvasható. A jelenleg érvényben lévő Versenyszabályzat 27.§/1. pontja 

értelmében "a mérkőzéseken a Nemzetközi Floorball Szövetség aktuális szabályai 

érvényesek...", azaz a magyar szabályok nem írhatják felül az IFF szabályrendszerét, ami 

világosan rendelkezik az 5 perces büntetéshez vezető szabálytalanságokról. Klemencz Tamás 

esete nem ilyen. Sehol nem látjuk az ominózus ugyanolyan típusú 2. szabálytalanságért adott 5 

perces büntetés kitételt.  

„Offences leading to a 5 minute bench penalty 

1) When a field player, performs violent or dangerous strikes with his stick. 

(901) This includes when a field player raises his stick over an opponent’s head and the 

opponent is hit. 

2)When a field player uses his stick to hook an opponent's body.(906) 

3)When a player throws his stick or other equipment on the rink to hit or try to hit the ball. 

(909) 

4) When a player throws himself towards an opponent or otherwise attacks an opponent 

violently. (909) 

5) When a player tackles, throws or trips an opponent against the board or the goal cage. 

(909)” 

mailto:info@miskolcfloorball.hu
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A mérkőzés végkimenetele szempontjából kulcsfontosságú volt, hogy meghatározó játékosunk, 

Klemencz Tamás nem lehetett a pályán. Azzal tisztában vagyunk, hogy nem lehet mérlegelni a 

játékvezetőknek a kiállítások tekintetében bármikor is történjen az a mérkőzés során. Úgy 

véljük, helyesen ítélték meg a szabálytalanságot, valóban kiállítást ért a labda visszaszerzésére 

irányuló kísérlet, de annak mértékével nem értünk egyet, s az indoklással végképp nem tudunk 

azonosulni.  

Kérjük a Tisztelt Elnökséget, hogy mondja ki, bírói műhiba történt, a korábban pályán elért 

eredmény megsemmisítését és rendelje el a mérkőzés újrajátszását.  

Bízunk kérelmünk pozitív elbírálásában! 

Miskolc, 2016. február 16.  

üdvözlettel        Szabó Ákos 

        elnök 


