
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sport háza,  
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Jelenlévők: Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök 
  Vígh László, Versenybizottság, tag 
  Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag 

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása 

 a) jegyzőkönyv hitelesítő: Atyafi Dániel és Vígh László 
 b) levezető elnök: Kovács Gergely 
 Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva. 

I. Napirendi pont: Unihoki fiú U15 koordinátor 
Türinger József jelentkezett a feladatra Kovács Gergelynél.  
Határozat: 

 2011/01/05/I. 
 A fiú U15 unihoki bajnokság koordinátora Türinger József. 
Elérhetőségei: turiner.jozsef@hunfloorball.hu , 0670-3871235 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

II. Napirendi pont: Bölcske SE igazolási kérelem 
Gálosi János a Bölcske SE vezetője írásban jelezte, hogy nevezni szeretne, de ehhez 
játékosokat szeretne igazolni. Később szintén írásban visszavonta a nevezést. 
Határozat: 

 2011/01/05/II. 
 A Versenybizottság a nevezési és az igazolási kérelmet is elutasítja. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

III. Napirendi pont: Férfi OB3 bajnokság játékrendszere 
A bajnokságban résztvevő csapatok: Siketek SC, Dombovári SE, White Sharks HC, Szent-
Györgyi DSE 
Határozat: 

 2011/01/05/III. 
A csapatok három kört játszanak. Minden körben mindenki mindenkivel egyszer. Egy 
játéknap egy csapat maximum két mérkőzést játszhat. A pontos játéknapokról a 
csapatvezetők a koordinátorral (Huszti Péter) egyeztetnek. 

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



IV. Napirendi pont: Diamonds SC – Dunai Krokodilok fiú U19 bajnoki halasztási kérelme 
A Dunai Krokodilok kérelmezte a halasztást. 
Határozat: 

 2011/01/05/IV. 
A Versenybizottság a halasztást elfogadja, ezzel a Dunai Krokodilok fiú U19-es csapata 
elvesztette az egyszeri egyoldalú halasztási jogát a szezonra. Az új mérkőzés hétvégéje a felek 
megegyezése alapján 2011.02.06., 18.00, helyszíne Törökbálint. A Dunai Krokodiloknak 3000 
forint halasztási díjat 2011.01.31-ig a Magyar Floorball Szakszövetség számlájára be kell 
fizetnie. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

V. Napirendi pont: SZPK-NOKIA – Debreceni FSE elmaradt férfi OBI-es mérkőzés vizsgálata 
A Debreceni FSE a mérkőzés napján nem indult el lejátszani az összecsapást. Ezt mind a 
Versenybizottságnak, mind a Játékvezetői Kamarának, mind az SZPK-NOKIÁ-nak telefonon 
jelezte. Indoklásképp a komoly havazást, és a reménytelennek tűnő hazautazást jelölték meg. 
Az SZPK-NOKIA levélben leírta, hogy felmerülő költsége a mérkőzéssel kapcsolatban nincs, 
további észrevételeket Illés László telefonon tett. 
Határozat: 

 2011/01/05/V. 
 A mérkőzés két bajnoki pontját 5-0-s eredménnyel az SZPK-NOKIA kapja. 
Indoklás: a Versenybizottság álláspontja, hogy az előrejelzés szerint az utazás lehetséges volt. 
Az autópályakezelő és az utinform képei, információi megerősítik, hogy a közlekedés 
akadálymentes volt, csak kicsit lassabban kellett haladni. Mivel a hazai csapatnak költsége 
nem merült fel, így költségtérítést nem kell fizetnie a Debrecennek. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

VI. Napirendi pont: Veszprém Lizards – Paksi FK elmaradt férfi OBI/B-s mérkőzés vizsgálata 
A Paksi FK vezetője 2010.12.18-án írásban jelezte, hogy 2010.12.19-én sorra kerülő bajnoki 
mérkőzésre az útviszonyok miatt nem tudnak elutazni.  
Határozat: 

 2011/01/05/VI. 
 A mérkőzés két bajnoki pontját 5-0-s eredménnyel a Veszprém Lizards kapja. 
Indoklás: a Versenybizottság álláspontja, hogy az előrejelzés szerint az utazás lehetséges volt. 
Az autópályakezelő és az utinform képei, információi megerősítik, hogy a közlekedés 
akadálymentes volt, csak kicsit lassabban kellett haladni. Mivel a hazai csapatnak költsége 
nem merült fel, így költségtérítést nem kell fizetnie a Paksnak. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 
Figyelmeztetés: Amennyiben a Paksi FK a bajnokság (OBI/B, rájátszás) alatt még egyszer 
nem áll ki, akkor a Versenybizottság kizárja a bajnokságból, mert az a harmadik pályán kívüli 
eredmény lenne a csapat ellen. 



VII. Napirendi pont: Phoenix FSE mérkőzések új időpontjai 
A Phonix FSE az alábbi mérkőzések új időpontjára kért engedélyt: 
- Női Magyar Kupa, 2011.01.09., 10.00, Törökbálint, Phoenix FSE – White Sharks HC 
- Fiú U16, 2011.01.09., 12.00, Törökbálint, Phoenix FSE – SZPK-NOKIA 
- Fiú U14, 2011.01.09., 16.00, Törökbálint, Phoenix FSE – Vácis Torpedók 
Az ellenfelek mindhárom esetben beleegyeztek az új időpontba. 
Határozat: 

 2011/01/05/VII. 
 A Versenybizottság az új időpontokat elfogadja. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

VIII. Napirendi pont: Debreceni FSE – ARES HC férfi OBI-es mérkőzés halasztási kérelme 
Az ARES HC kérelmezte a halasztást, melyet a Debreceni FSE támogatott. A mérkőzés új 
időpontja 2011.01.28., 20.00, Debrecen, Mechwart csarnok.  
Határozat: 

 2011/01/05/VIII. 
 A Versenybizottság az új időpontot elfogadja. 
 A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

IX. Napirendi pont: Miskolci FE – IBK Cartoon Heroes férfi Magyar Kupa mérkőzés halasztási 
kérelem 

A Miskolci FE kérvényezte a február 5-6-i hétvégére kiírt Magyar Kupa mérkőzés 
korábbra hozatalá, halasztását. A mérkőzést február 12-13-án kell lejátszani, hiszen az 
elnökség módosította a Versenynaptárat, csak az a hunfloorballon nem frissült. 
Határozat: 

 2011/01/05/IX. 
 A Versenybizottság a kérelmet tárgytalannak tekinti. 
 A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

X. Napirendi pont: Hunyadi-MEISE – SZPK-NOKIA női bajnoki halasztása 
A Hunyadi-MEISE halasztást kér, mivel a diákolimpián több játékosa is szerepel. Az 
SZPK-NOKIA támogatja a halasztást. 
Határozat: 

 2011/01/05/X. 
A Versenybizottság a kérelmet elfogadja, de az időpontot nem, mivel válogatott összetartás 
van az adott hétvégén, és a hétvége ezért maradt szabadon. A Versenybizottság megkéri a 
csapatokat további egyeztetésre. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 



XI. Napirendi pont: ARES HC időpont kérelmek 
Az ARES HC kérelmezi a 2011.01.15-16-ra kiírt lány U19 mérkőzés halasztását a 
diákolimpia döntője miatt, illetve a 2011.01.15-re kiírt Phoenix FSE – ARES HC fiú 
U21 bajnoki halasztását a diákolimpia döntő illetve OBI/B-s kötelezettség miatt. 
Határozat: 

 2011/01/05/XI. 
A Versenybizottság a kérelmet elfogadja, megkéri a csapatokat további egyeztetésre, melynek 
részese kell legyen a két bajnokság koordinátora. 
 A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

 
 

Kovács Gergely 
         sk. 

 
Budapest, 2011.01.05. 


