
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sportok háza,  

2009.11.18., 18.00, Magyar Sportok Háza 

 

Jelenlévők: Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök 

  Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag 

  Vígh László, Versenybizottság, tag 

  Tóth Dóra, Versenybizottság, tag 

  Pavelka Zoltán, ARES HC 

  Vörös László, MFSZ elnök 

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása 

 a) jegyzőkönyv hitelesítő: Vígh László és Tóth Dóra 

 b) levezető elnök: Atyafi Dániel 

 Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva. 

1. Napirendi pont: ARES „B” – Bajai Darazsak férfi OBI/B mérkőzés vizsgálata 

 A mérkőzés a III. harmadban 8.59-nél félbeszakadt a Baja 11-3-as vezetésénél.  

Határozat: 

 2009/11/18/I. 

Mérkőzés eredményét a VB helybenhagyja. Emellett felszólítja az ARES HC-t, hogy 

ugyanebben az osztályban a következő hasonló esetben pontlevonással bünteti a csapatát. 

A határozat 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született. 

Indoklás: A Versenybizottság megállapítja, hogy az ARES HC hibázott. A mérkőzést azonban 

elvenni a Bajai Darazsaktól nem akarja, hiszen úgy gólaránya rosszabb lenne. 

2. Napirendi pont: Neumann FSE – Szolnok Cannibals Női MK mérkőzés bejelentési hiánya 

 Ágoston Zsolt (Neumann FSE) telefonos beszélgetés során elismerte a mulasztást. 

Határozat: 

 2009/11/18/II. 

A mérkőzést a Szolnok Cannibals nyeri 0-5-ös gólaránnyal, így bejut a legjobb négy közé. 

A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

Indoklás: Az elismert mulasztás után a Versenyszabályzat 6.§-a alapján. 

3. Napirendi pont: Szegedi FE – Rudas Dunaújváros férfi MK mérkőzés késői halasztási kérelem 



Vígh László ismerteti a problémát mint a Magyar Kupa koordinátora. Kovács Gergely 

felolvassa Feil Balázs (Szegedi FE) levelét, majd a Versenybizottság telefonon beszél Feil 

Balázzsal. 

Határozat: 

 2009/11/18/III. 

A mérkőzést a Rudas FK nyerte 0-5-ös gólaránnyal, így bejut a legjobb nyolc közé. 

A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

Indoklás: Az mulasztás után a Versenyszabályzat 6.§-a alapján. 

4. Napirendi pont: IBK Cartoon Heroes – Szolnok Cannibals női bajnoki mérkőzés 

Az IBK Cartoon Heroes – Szolnok Cannibals női bajnoki mérkőzésen a Szolnok Cannibals nem 

jelent meg. Ennek oka buszuk lerobbanása volt. A vendég egyesület azonnal tájékoztatta a 

hazait, valamint egyeztetett a szövetség elnökével (Vörös László). Ez alapján a mérkőzésre 

nem utaztak tovább, mivel a terem csak 16.00-ig állt a hazai csapat rendelkezésére, és addig 

maximum két harmadot lehetett volna csak lejátszani. 

Kovács Gergely elhagyja a termet. 

 Határozat: 

2009/11/18/IV. 

A mérkőzést le kell játszani. A le nem játszott mérkőzés költségei (terem+játékvezetés), 

illetve az újra játszandó mérkőzés teremdíját a Szolnok CFK fizeti. Ez az összeg az IBK Cartoon 

Heroes által bemutatott bérleti szerződés szerint, valamint a versenykiírás alapján 

18900+8400= 27300 forint. Ha ezt nem fogadja el a Szolnok CFK, akkor a mérkőzést az IBK 

Cartoon Heroes nyeri 5-0-s gólaránnyal, és az esetleges büntetésről (ki nem állásnak minősül) 

a Versenybizottság következő ülésén dönt. Az újrajátszandó mérkőzésre az IBK Cartoon 

Heroesnak 2,5 óra termet kell foglalnia, azt a Versenyszabályzat értelmében le kell jelentenie 

(a terembérlés összege ebben az esetben 20250 forint). 

Az új mérkőzést 2010. január 16-17-én kell lejátszani, és csak azok a játékosok léphetnek 

pályára mindkét csapatban, akik 2009.11.15-én érvényes játékengedéllyel rendelkeztek. 

A határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

Indoklás:A hazai csapat nem tehet a mérkőzés elmaradásáról. Emellett a Szolnok CFK 

korrektül tájékoztatta ellenfelét, és a szövetséget is a helyzetről, az egy órás várakozási időbe 

belefértek volna, azonban a terem foglaltsága miatt nem lehetett tolni a mérkőzést. 

Kovács Gergely visszatér a termbe. 

5. Napirendi pont: Miskolc unihoki nevezése felnőtt férfi kategóriába 

A Miskolci FE a nevezési díjat időben átutalta, a nevezést azonban késve jutatta el a 

szövetségbe. Ezután kérelmezi, hogy nevezését a Versenybizottság fogadja el. 

Határozat: 

 2009/11/18/V. 

A Versenybizottság a nevezést jóváhagyja, és a Miskolci FE-t az „A” csoportba sorolja. 

A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

Indoklás:Mind az anyagi, mind a szóbani nevezés megtörtént, így a Versenybizottság 

megállapítja, hogy kivételes engedélyt kap a Miskolci FE. Emellett a Versenybizottság felhívja 

a kérelmező figyelmét, hogy a jövőben hasonló engedélyt megadni nem áll módjában. 



6. Napirendi pont: Debreceni FSE - Maklári Fanni 

Maklári Fanni a Debreceni FSE játékosa a kézbesített Versenybizottsági jegyzőkönyv 

(2009.11.05.), és az abban ismertetett határozat (2009/11/05/III.) ellenére nem lett nevezve 

a Zone női OB-ba. Ugyanakkor a Versenybizottság megállapítja, hogy 2009.11.14-én az SZPK 

elleni bajnokin pályára lépett. 

Határozat: 

 2009/11/18/VI. 

A Versenybizottság a Debreceni FSE-t a korábbi határozat helybenhagyása mellett további 

30000 forintra (befizetési határidő 2009.12.04.), valamint 2 bajnoki pont levonására bünteti. 

Amennyiben a Debreceni FSE a fenti dátumig a befizetést nem teljesíti, úgy annak hiányáig 

minden csapata minden mérkőzést 0-5-ös gólaránnyal elveszít. 

Ezen felül a Versenybizottság felszólítja a Debreceni FSE női csapatát, hogy következő 

jogosulatlan játéknál, ki nem állásnál, mérkőzés le nem jelentésénél, nevezési lista hiánya 

(mérkőzésen előtt jelen kell lennie)  az egyesületet a Zone női OB-ból kizárja. 

A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

Indoklás: A Debreceni FSE elismerte a hibáját, ismerte a korábbi határozatot, mégsem tett a 

annak kiküszöbölése ellen semmit. Mivel ez már a második eset volt a bajnokság során, így 

sokkal szigorúbban lép fel velük szemben a Versenybizottság. 

 

7. Napirendi pont: ARES HC korkedvezmény kérelem 

Az ARES HC kérelmezi lány u15-be a következő játékosok korkedvezményes versenyeztetési 

lehetőségének engedélyét: 

Tell Eszter  igazolás száma: 2788 

Szabó Lucia  igazolás száma: 2787 

Sarlós Lilla  igazolás száma: 2786 

Vlepi Ivett  igazolás száma: 2785 

Fritl Dorottya  igazolás száma: 2783 

Fikó Alexa  igazolás száma: 2782 

Novák Réka Erika igazolás száma: 2781 

Adorján Blanka  igazolás száma: 2780 

Határozat: 

 2009/11/18/VII. 

A Versenybizottság minden esetben megadja a játékengedélyt. 

A határozat 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született. 

8. Napirendi pont: IBK Cartoon Heroes  kérelem 

Az IBK Cartoon Heroes kérelmezi Elek Zóra játékosok korkedvezményes versenyeztetési 

lehetőségének engedélyét a lány U11-es bajnokságban.  

 2009/11/18/VIII. 

A Versenybizottság megadja a játékengedélyt. 

A határozat 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született. 

9. Napirendi pont: Torpedo Justitia – Fort Kft U21 fiú bajnokság problémák 



a) Torpedo Justitia – Fort Kft – Phoenix FSE. A két csapat megbeszélte, és rendben 

lejelentette a mérkőzést 2009.10.28-ra. A Versenybizottság az előrehozást engedélyezte. 

Mivel az eredményről semmilyen hír nem érkezett, így a felelős koordinátor – Atyafi Dániel – 

bekérte azt. Erre 2009.11.17-én reagált Bokor Gábor (Toredo), hogy a mérkőzés végül 

teremproblémák miatt nem lett lejátszva. Helyette 2010. január 17-én 17.00-tól szeretnék a 

mérkőzést megrendezni. 

Mivel sem a Torpedo sem a Phoenix képviselőit telefonon nem tudja a Versenybizottság 

elérni, ezért a következő Versenybizottsági ülésre napolja a kérdést. 

b) Torpedo Justitia – Fort Kft –  Miskolc U21 fiú bajnoki nem került lejelentésre.  

Határozat: 

 2009/11/18/IX. 

A mérkőzést a Miskolci FE nyerte 0-5-ös gólaránnyal, így bejut a legjobb nyolc közé. 

A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

Indoklás: Az mulasztás után a Versenyszabályzat 6.§-a alapján. 

 

10. Napirendi pont: Torpedo Justitia – Fort Kft OBIII ki nem állás 

A Versenybizottság a következő Versenybizottsági ülésre napolja a kérdést, mivel a Torpedo 

vezetőjét telefonon nem sikerül elérni. 

 

 

Üdvözlettel, 

Kovács Gergely 

         sk. 

 

Budapest, 2009.11.16. 


