
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sportok háza,  

2009.11.30., 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 

  Varsányi Zsuzsanna, Phoenix FSE elnök 

  Bokor Gábor, Torpedo Justitia csapatvezető 

  Vörös László, MFSZ elnök 

 

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása 

 a) jegyzőkönyv hitelesítő: Atyafi Dániel és Tóth Dóra 

 b) levezető elnök: Kovács Gergely 

 Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva. 

1. Napirendi pont: Mecman Eger ISE „B” – ARES HC „B” férfi Magyar Kupa óvás 

A Versenybizottság megállapítja, hogy az óvás időben érkezett, az elbíráláshoz szükséges 

óvási díjat az ARES HC befizette. 

A Versenybizottság meghallgatja az ARES HC képviselőjét (Pavelka Zoltán), telefonon 

meghallgatja a Mecman Eger ISE képviselőjét (Papp Péter), valamint a két játékvezetőt 

(Pazsák Csaba, Varga Gergő). 

Vígh László elhagyja a termet. 

Határozat: 

 2009/11/30/I. 

A mérkőzést az ARES HC „B” nyerte 0-5-ös gólaránnyal, így bejut a legjobb nyolc közé. 

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

Indoklás: Rendezési hiányosságok miatt, a játékvezetők és a csapatok egybehangzó 

véleménye szerint a mérkőzés az eredetileg kiírt 17.00-s kezdés helyett csak 17.40-17.50 

között kezdődött el. A hazai csapatra a Versenyszabályzat szerint 20 percet kell várni. Mivel 

ezen idő után sem kezdődhetett el az összecsapás, így a Versenybizottság a fenti döntést 

hozta. 

Vígh László visszajön a termebe. 

 

2. Napirendi pont: Debreceni FSE – Hunyadi-MEISE női Magyar Kupa vizsgálata 

A Versenybizottság meghallgatja a Debreceni FSE női csapatának képviselőjét (Ladányi Betti), 

aki elismeri, hogy a mérkőzést lemondták, elfogadja, hogy hibáztak.  

Határozat: 



 2009/11/30/II. 

A mérkőzést a Hunyadi MEISE nyerte 0-5-ös gólaránnyal, így bejut a legjobb négy közé. 

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

 

3. Napirendi pont: Női, Férfi Magyar Köztársaság Kupa sorsolás 

a) Női MK sorsolás, a sorsolást Vígh László és Atyafi Dániel végzi. A Versenybizottsági 

tagokon kívül Pavelka Zoltán és Varsányi Zsuzsanna van jelen. Az elődöntő párosítása: 

  Szolnok Cannibals  –  ARES BMHC, 

  Phoenix Fireball SE  –  Hunyadi-MEISE, 

  ahol mindig az aláhúzott csapat a pályaválasztó. 

b) Férfi MK, a sorsolást Tóth Dóra, Kovács Gergely és Atyafi Dániel végzi. A 

Versenybizottsági tagokon kívül Pavelka Zoltán és Varsányi Zsuzsanna van jelen. Az 

elődöntő párosítása: 

  SZPK   - ARES „B” 

  Torpedo-Justitia  - Debreceni FSE, 

  Dunai Krokodilok - Rudas FT, 

  Neumann Wombats - ARES HC Top/Floor, 

  ahol mindig az aláhúzott csapat a pályaválasztó. 

 

4. Napirendi pont: Phoenix FSE túlkoros kérelem 

Kovács Gergely felolvassa a Phoenix FSE túlkoros játékosokat érintő kérelmét. Varsányi 

Zsuzsanna kiegészíti azt. 

Határozat: 

 2009/11/30/III. 

A kérvényt a Versenybizottság elutasítja. 

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

Indoklás: a versenyidén közepén a változtatás nem lenne helyes. Ugyanakkor a 

Versenybizottság megérti a problémát, és a következő kiírások előtt az utánpótlás csapatok 

vezetőivel egyeztetést kezdeményez majd. 

 

5. Napirendi pont: Phoenix FSE unihoki kérelem 

Kovács Gergely felolvassa a Phoenix FSE fiú unihoki U13-as bajnokságot érintő kérelmét. 

Varsányi Zsuzsanna kiegészíti azt. 

Határozat: 

 2009/11/30/IV. 

A kérvényt a Versenybizottság elutasítja. 

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

Indoklás: a Versenybizottság az unihoki koordinátorral egyetértésben nem tudja elfogadni, 

hogy a Phoenix FSE nem tudja megszervezni az utazást. Meg nem jelenésük a többi 

egyesülettel szemben nem lenne korrekt. 

 

6. Napirendi pont: Neumann Wombats – Phoenix FSE U16 vizsgálata – Ágoston Zsolt levele 

alapján 



 Kovács Gergely felolvassa Ágoston Zsolt levelét. Varsányi Zsuzsanna elmondja a történteket a 

saját szemszögéből. A Versenybizottság telefonon meghallgatja Babály Lászlót, a Neumann 

FSE utánpótlás csapatainak edzőjét. 

Határozat: 

 2009/11/30/V. 

A problémát a Versenybizottság a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe utalja. 

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

Indoklás: a Versenybizottság szerint egyértelműen fegyelmi vétségnek számít Varsányi 

Zsuzsanna cselekedete. Ebben a Versenybizottságnak nincs kompetenciája, ezért továbbadja 

az ügyet. 

 

7. Napirendi pont: Torpedo Justitia halasztási kérelmek 

 a) Torpedo Justitia – Duani Krokodilok fiú U14 bajnoki mérkőzés 

Bokor Gábor (Torpedo Justitia) elmondja a részleteket. Kovács Gergely 

felolvassa a halasztási kérelmet. 

Határozat: 

 2009/11/30/VI. 

A mérkőzést a Dunai Krokodilok nyerte 0-5-ös gólaránnyal. 

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

Indoklás: a halasztási kérelem késve, nem a szabályok szerint érkezett. 

 

 b) Torpedo Justita – Miskolci FE U21 fiú bajnoki mérkőzés. 

Bokor Gábor elmondja a részleteket, és elfogadja a Versenybizottság korábbi 

döntését (2009/11/18/IX). 

 c) Torpedo Justita –Phoenix FSE U21 fiú bajnoki mérkőzés. 

A mérkőzést a csapatok közös megegyezéssel előre hozták. Ezt a 

Versenybizottság elfogadta. Mikor a koordinátor (Atyafi Dániel) a megbeszélt 

időpont után érdeklődött az eredményről azt a választ kapta, hogy a termet 

kiadták a hazai csapat feje fölül, de az egyeztetés megtörtént a vendég 

csapattal az esetleges pótlásról. 

Határozat: 

 2009/11/30/VII. 

A mérkőzést 2010.január 17-én a megbeszéltek szerint kell lejátszani, amennyiben a Torpedo 

Justitia 2009. december 4-én 18.00-ig Atyafi Dánielhez pecséttel, aláírással ellátott igazolást 

mutat be az eredeti bérleti szándékról. Ennek elmaradása esetén a mérkőzést a Phoenix FSE 

nyeri 0-5-ös gólaránnyal. 

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

 

8. Napirendi pont: Torpedo Justita OBIII ki nem állás 

Bokor Gábor elmondja miért nem tudtak megjelenni az OBIII-as fordulón Miskolcon. 

Határozat: 

 2009/11/30/VIII. 



A két elmaradt mérkőzést 2010. január 31-ig pótolni kell Miskolcon. A két mérkőzés 

rendezési költségeihez a Torpedo Justitia csapatának 20 000 forinttal a helyszínen számla 

ellenében hozzá kell járulnia, míg a további költségeket a rendező egyesület fizeti. 

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

 

9. Napirendi pont:Lány U15 bajnokság 

Tóth Dóra koordinátor megkérte a csapatokat, hogy jelezzenek vissza a Versenybizottság 

játékszisztémát érintő javaslatára melyet az elnökség is támogatott. A csapatvezetők a 

határidőig nem jeleztek vissza. Határidő után egy kioktató, sértő hangvételű levél érkezett az 

ARES HC képviselőjétől (Poór József). 

Határozat: 

 2009/11/30/IX. 

A Versenybizottság az eredeti játékrendszeren nem változtat, emellett felhívja a résztvevő 

csapatok figyelmét, hogy egy napon csak egy mérkőzést lehet lejátszani. 

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

Indoklás: nem érkeztek visszajelzések, így szerintünk a csapatok nem támogatják a 

változtatást. 

 

 

Kovács Gergely 

            Versenybizottság, elnök          

                 sk. 

 

Budapest, 2009.11.30. 


