Versenybizottsági ülés,
Budapest, Magyar Sport háza,
2011.02.23., 18.15
Jelenlévők:

Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök
Tóth Dóra, Versenybizottság, tag
Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása
a) jegyzőkönyv hitelesítő: Atyafi Dániel és Kovács Gergely
b) levezető elnök: Tóth Dóra
Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva.
I. Napirendi pont: IBK Cartoon Heroes U13 visszalépés
A Cartoon Heroes FSE írásban jelezte, hogy az unihoki U13-as bajnokságtól mindkét csapatát
visszalépteti.
Határozat:
2011/02/23/I.

A Versenybizottság a visszalépéseket elfogadja, mivel a csapatok pályára még nem
léptek, ezért eredményeit törölni nem kell. A Versenybizottság megállapítja, hogy a
Cartoon Heroes FSE-nek a bajnokságban szereplő csapatokkal szemben pénztartozása
nincs. Az esetleges pénzbüntetésről az elnökség soron következő ülésén dönt. A
csoportban maradt a Dunai Krokodilok SE és az SZPK-NOKIA, akik a csoport
sorrendjét két egymás elleni mérkőzéssel döntik el.
A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született.
II. Napirendi pont: Phoenix FSE korkedvezmény kérelem
A Phoenix FSE írásban kérelmezi, hogy a fiú U19-es bajnokságban Hotz Erik (1997.10.10.)
pályára léphessen.
Határozat:
2011/02/23/II.

A Versenybizottság a csapatvezetők támogatása mellett az engedélyt megadja azzal a
feltétellel, hogy Hotz Erik csak kapusként szerepelhet, illetve csak ő védhet.
Amennyiben ezen feltételek ellen vét a Phoenix FSE, akkor minden mérkőzést,
melyen Hotz Erik pályára lép automatikusan elveszti.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.

III. Napirendi pont: Phoenix FSE hazai pálya kérelem
A Phoenix FSE írásban kérelmezi, hogy hazai pályának a Herman Ottó Ált. Isk. - Budaörs,
Ifjúság u. 6., illetve a Sportmax 2. csarnok, XII. Csőrsz utca 14-16. pályákat is megjelölhesse.
Határozat:
2011/02/23/III.
A kérelmet a Versenybizottság elfogadja azzal a kitétellel, hogy a pálya vonalazásának és
méretének egyeznie kell a szabálykönyvben leírtakkal.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
IV. Napirendi pont: Debreceni FSE – Cartoon Heroes FSE férfi Magyar Kupa mérkőzés

lejelentésének vizsgálata
A Cartoon Heroes FSE írásban kérelmezi, hogy a mérkőzés lejelentésének szabályosságát a
Versenybizottság vizsgálja, mivel az nem a Versenyszabályzat szerint történt meg.
Határozat:
2011/02/23/IV
A Versenybizottság a mérkőzést 0-5-s gólaránnyal a Cartoon Heroes FSE javára írja.
Indoklás: A Debreceni FSE nem a Versenyszabályzatban található 5.§, 4. pontja szerint
jelentette le a mérkőzést. A 2011. február 23–án küldött debreceni kérvényt a
Versenybizottság elutasítja, mert ellentmondásosnak véli. A hibás mérkőzés lejelentéssel
kapcsolatban már aznap lehetett volna jelezni a problémát, és nem a Versenybizottsági ülésre
való meghívás után.
A határozat 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született.
V. Napirendi pont: Neumann FSE - Szolnok Cannibals fiú U16 bajnoki mérkőzés
A mérkőzést megelőzően két nappal a Szolnok Cannibals írásban jelezte, hogy a mérkőzésen
nem tud megjelenni.
Határozat:
2011/02/23/V.
A Versenybizottság a mérkőzést 5-0-s gólaránnyal a Neumann FSE javára írja. A Szolnok
Cannibalsnak a terembérletet ki kell fizetnie (14 000 HUF). Ennek módja, hogy a Neumann
FSE erről számlát állít ki (határidő 2011.03.15.), melyet ezután a Szolnok Cannibals kiegyenlít
(határidő 2011.03.31.)
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
VI. Napirendi pont: SZPK-NOKIA – Phoenix FSE női bajnoki mérkőzés időpontja
Az SZPK-NOKIA csapata péntek éjjel vívta ki a rájátszásba kerülést. Ezért a teremgazdával
már nem tudott egyeztetni az első hazai bajnoki mérkőzése előtt két héttel. Kérelmezi, hogy
2011.03.04-én 20.00-tól a mérkőzést megrendezhesse. A Phoenix FSE az időpontot tudomásul
veszi és támogatja.
Határozat:
2011/02/23/VI.
A Versenybizottság megállapítja, hogy az SZPK-NOKIA csapata korábban nem foglalhatta le
a termet, mivel nem tudta, hogy a rájátszásba bekerül-e. Ezért a Versenybizottság a mérkőzés
időpontját elfogadja.
A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született.
VII. Napirendi pont: Női bajnokság helyzete, sorsolás véglegesítése
A bajnokság rájátszásába harmadik helyen az ARES HC, negyedik helyen az SZPK-NOKIA
csapata jutott be. A csapatok a korábbi sorsolást tudomásul vették.

VIII. Napirendi pont: Magyar Kupa név szerinti nevezések rendbetétele
A Versenybizottság a tagjai közt felosztja, hogy a Magyar Kupa sorozatokban még érdekelt
csapatok név szerinti nevezését frissíti.

Kovács Gergely
sk.
Budapest, 2011.02.23.

