
 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36/20/777-45-22 

 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 

 Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu 
 

 
 

 www.salming.hu www.x3m.hu 

 

Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség- Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2013.10.05. 10.00 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Füzi Gábor (tagok), Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Kinizsi TTK utánpótlás kötelezettsége 

A Salming férfi OB1-es bajnokságban induló RKA Kinizsi TTK csapata nem tett eleget a 

Versenykiírás 16.pontjában meghatározott utánpótlás nevelési feltételeknek . 

 

16. Utánpótlás nevelés  

 

a. 2013-2014-es bajnokságban a csapatoknak kötelező egy nagypályás, fiú, utánpótlás 

csapatot nevezniük és az év folyamán versenyeztetniük az U12, U14, U16, U19, U21-

es korosztályok valamelyikében.  

Határozat (VB-2013/1005/1): A VSZ 33.§ 3./ pontja alapján amennyibe a csapat nem 

teljesíti utánpótlás kötelezettségét a Versenybizottság kizárást alkalmaz az adott csapattal 

szemben. A Versenybizottság nem szeretné egyből a legsúlyosabb büntetéssel súlytani a RKA 

Kinizsi TTK csapatát, így ameddig az együttes nem teljesíti  az utánpótlás kötelezettségét,a 

bajnoki mérkőzései eredményét 2 ponttal és 5-0-s gólkülönbséggel az ellenfélnek írja jóvá. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

A hiánypótlás határideje:2013.október 15. 

2. Az Eszterházy MEISE női csapatának visszalépése a Magyar Köztársaság Kupa 

küzdelmeitől 
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Az Eszterházy MEISE csapata e-mailben értesítette a Jaczkó Róbert Gyula szövetségi titkárt, 

hogy nem kívánnak részt venni a 2013/2014-es Magyar Köztársaság Kupa küzdelmeiben. 

 

 

 

Határozat (VB-2013/1005/2): A Versenybizottság az Eszterházy MEISE csapatának 

visszalépést a Magy Köztársaság Kupa küzdelmeitől nm tudja elfogadni,mert a VK 1/b pontja 

értelmében a VK elfogadásával csapat vállalja a Magyar Köztársaság Kupában való 

részvételt. 

A Magyar Köztársaság Kupa Versenykiírásának 15/b értelmében a verseny 

közben visszalépő, kizárt vagy törölt egyesület a 2014-2015. bajnoki évben a Magyar 

Köztársaság Kupában nem nevezhetnek, kivéve, ha a Versenybizottság máshogy rendelkezik. 

Ezzel viszont a 2014/2015-ös bajnoki rendszerből is kizárásra kerülne a csapat. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

A hiánypótlás határideje:2013.október 15. 

 

3. A Salming női OB1-ben szereplő IBK Cartoon Heroes csapatának utánpótlás 

kötelezettsége. 

Az IBK Cartoon Heroes csapata nem tett eleget a VK 12/a illetve b pontjának. 

 

12. Utánpótlás nevelés  

 

a. 2013-2014-es bajnokságban a csapatoknak kötelező egy nagypályás, lány utánpótlás 

csapatot nevezniük és az év folyamán versenyeztetniük az U14, U16, U19 korosztály 

egyikében.  

b. Amennyiben nincs meglévő utánpótláscsapat a fenti kötelezettség kiváltható három 

1995.12.31. után született játékos nevezésével vagy az egyesület 3 éves utánpótlás 

koncepciójának leadásával.  
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Határozat (VB-2013/1005/3): A Versenybizottság felszólítja az IBK Cartoon Heroes 

csapatát, hogy tegyen eleget a VK 12/a vagy b. pontjának. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

A hiánypótlás határideje:2013.október 15. 

 

4. A Salming férfi OB2-ben szereplő Szegedi FE csapatának utánpótlás kötelezettsége. 

A Szegedi FE csapata nem tett eleget a VK 15/a illetve b pontjának. 

 

15. Utánpótlás nevelés  

 

a. 2013-2014-as bajnokságban a csapatoknak kötelező egy nagypályás, fiú, utánpótlás 

csapatot nevezniük és az év folyamán versenyeztetniük az U12, U14, U16, U19, U21 

korosztály egyikében.  

b. Amennyiben nincs meglévő utánpótláscsapat, az indulási jog az egyesület 3 éves 

utánpótlás koncepciójának leadásával kiváltható.  

Határozat (VB-2013/1005/4): A Versenybizottság felszólítja a Szegedi FE csapatát, hogy 

tegyen eleget a VK 15/a vagy b. pontjának. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

A hiánypótlás határideje:2013.október 15. 
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5. A Salming női  OB1-ben szereplő Neumann Pillangók FSE  csapatának utánpótlás 

kötelezettsége. 

A Neumann Pllangók FSE csapata nem tett eleget a VK 12/a illetve b pontjának. 

 

12. Utánpótlás nevelés  

 

a. 2013-2014-es bajnokságban a csapatoknak kötelező egy nagypályás, lány utánpótlás 

csapatot nevezniük és az év folyamán versenyeztetniük az U14, U16, U19 korosztály 

egyikében.  

b. Amennyiben nincs meglévő utánpótláscsapat a fenti kötelezettség kiváltható három 

1995.12.31. után született játékos nevezésével vagy az egyesület 3 éves utánpótlás 

koncepciójának leadásával.  

Határozat (VB-2013/1005/5): A Versenybizottság felszólítja a Neumann Pillangók FSE 

csapatát, hogy tegyen eleget a VK 12/a vagy b. pontjának. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

A hiánypótlás határideje:2013.október 15 

6. Phoenix Fireball SE kérelme 

A Phoenix Fireball SE 2013.október 4-én az alábbi levelet küldte a Versenybizottság részére. 
 
 
 Tisztelt Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottság!  

Egyesületünk a Phoenix Fireball SE évek óta nagy figyelmet fordít az utánpótlás korú 

játékosok fejlesztésére. Ez az idén sem történt másképp, azonban a nagyszámú (12, mely 

nagyban javítja az elmúlt évek statisztikáját) utánpótlás bajnokságban való részvételünkhöz 

kérelmet kell beadnunk. Ennek pozitív elbírálása szükséges, hogy minden nevezésünket fenn 

tudjuk tartani az idei évben.  

Kérelem: Egyesületünk azzal a kéréssel fordul a Versenybizottsághoz, hogy leány játékosaink 

1 évvel tovább játszhassanak a fiú U12 és U14 bajnokságokban.  

Indok: egyesületünk a csapatvezetői értekezleten is jelezte, hogy ez a lány utánpótlás korú 

játékosok megtartásának egyik lehetősége lenne valamint szakmailag is elfogadható, hogy 1 
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évvel fiatalabbak között fejlődhessenek a lányok. Egyesületünknek ez U14 és U12 nagypályás 

bajnokságon jelentene megoldást a csapatok kiállításához. (U16 bajnokság nem indul 

egyedüli nevezőként, így leány játékosaink így kapnának lehetőséget, illetve mivel u14 leány 

csapatot nem tudunk kiállítani, az itt az U12-ben korosztálynál 1 évvel idősebb lányokat 

szeretnénk a sportágnak megtartani). Fontos szempont volt a precedens értékű pozitív 

elbírálású ez irányú kérelem más egyesülettől.  

A kérelem pozitív elbírálásában bízva üdvözlettel:  

 Varsányi Zsuzsanna  

Phoenix Fireball SE 

 

Határozat (VB-2013/1005/6): A Versenybizottság elismeri a Phoenix Fireball SE utánpótlás-

nevelő munkáját. Ezt méltányolva engedélyezi, hogy a 2013/2014-es bajnoki szezonban az fiú 

U14-es bajnokságban 1999-ben született lányok, míg a fiú U12-es bajnokságban 2001-ben 

született lányok pályára léphessenek. 

A Versenybizottság kéri a Phoenix Fireball csapatát, hogy vb@hunfloorball.hu e-mail címre 

küldje el, mely játékosok versenyeztetését tervezi az adott fiú utánpótlás bajnokságban! 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

Határideje:2013.október 15. 

7. Az Unihoki bajnokságok jelentkezési határidejének módosítása 

Több helyről az  javaslat érkezett, hogy az Unihoki bajnokságok jelentkezési határidejét 

módosítani kéne, bízva abban ,hogy még több csapat kapcsolódna be a küzdelmekbe. 

Határozat (VB-2013/1005/7): A Versenybizottság az Unihoki bajnokságok jelentkezési 

határidejét módosítja. A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született 

Az új határidő: 2013.október 31. 

 

8. Leány Unihoki bajnokságok koordinátori feladatai 

Cseh Gábor (Eötvös József Általános Iskola testnevelője) felajánlotta segítségét leány 

Unihoki bajnokságok koordinálásában. A megkeresését a Versenybizottság örömmel fogadta. 



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36/20/777-45-22 

 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 

 Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu 
 

 
 

 www.salming.hu www.x3m.hu 

 

Határozat (VB-2013/1005/8): A Versenybizottság a leány Unihoki bajnokságok 

koordinátorává kinevezi Cseh Gábort. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2013. október 13-ig van 

fellebbezési lehetőség. 
 

Veszprém , 2013. október 5. 

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

 Jaczkó Róbert Gyula sk. Liska Bálint sk. Füzi Gábor sk. 
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