
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sport háza,  

2011.03.29., 20.00 
 

Jelenlévők: Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök 
  Tóth Dóra, Versenybizottság, tag 
  Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag 
  Borka Gábor, unihoki koordinátor 
 

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása 

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

I. Napirendi pont: Magyar Kupa pályázati kiírás 
A Versenybizottság tárgyalja a döntő pályázati kiírásának feltételeit. 
Határozat: 

 2011/03/29/I. 
 A Versenybizottság elfogadja a pályázati kiírást (1. számú melléklet), melyet a 
Magyar Floorball Szakszövetség honlapján publikál. 
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

II. Napirendi pont: Phoenix FSE – ARES HC lány U19 bajnoki mérkőzés 
A mérkőzést – melyet 2011.02.28-án rendeztek volna – az ARES HC egy nappal előtte 
lemondta. A Phoenix FSE-nek a termet ki kellett fizetnie, ebből 20 000 forint kára származott. 
Határozat: 

 2011/03/29/II. 
A Versenybizottság a mérkőzésért járó két bajnoki pontot 5-0-s gólaránnyal a Phoenix 
FSE javára ítéli meg. Az ARES HC-nak 20 000 forintot a Phoenix FSE számlájára 
2011.04.15-ig át kell utalnia. Erről a Phoenix FSE-nek 2011.04.30-ig számlát kell 
adnia az ARES HC részére. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 



III. Napirendi pont: Unihoki bajnokságok helyzete  
Borka Gábor mint az unihoki bajnokságok koordinátora beszámol az egyes bajnokságok 
helyzetéről. 
A lány bajnokságok rendben zajlanak április 30-án befejeződnek. 
Fiú U11 bajnokság alapszakasza április 3-án fejeződik be. A rájátszás május 14-15-én 
kezdődik. 
Fiú U13 bajnokság alapszakasza április 10-én fejeződik be. A rájátszás menetét a 
Versenybizottság korábban rögzítette, most azonban a csapatvezetők jelezték, hogy más 
legyen a lebonyolítási rend. 
Határozat: 

 2011/03/29/III./a 
 A korábban távolmaradás miatt elmaradt mérkőzéseket április 10-ig kell lejátszani. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

 2011/03/29/III./b 
A fiú U13 bajnokságban a rájátszás menetéről Borka Gábor unihoki koordinátor és Kovács 
Gergely Versenybizottsági elnök a csapatvezetők véleményét figyelembe véve 2011.április 
10-ig dönt. A korábbi határozat módosítására csak abban az esetben van lehetőség, ha azt 
minden csapatvezető támogatja. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

IV. Napirendi pont: Vácis Torpedók, Debreceni FSE U11 tartozások rendezése 
Korábbi meg nem jelenés miatt a Debreceni FSE 11400 forint terembérleti díjjal tartozik a 
Vajda White Sharks csapatának. A Vácis Torpedók csapata nem jelent meg a debreceni 
fordulón, így nekik 12000 forint terembérleti díjat kell fizetniük a Debreceni FSE részére. A 
csapatvezetők írásban megegyeztek arról, hogy a Vácis Torpedók a Vajda White Sharks felé 
fizet, így a Debreceni FSE kötelezettsége kikerülne a körből. A különbözeti 600 forintról a 
Debreceni FSE lemond. 
Határozat: 

 2011/03/29/IV 
A Versenybizottság a tartozások átrendezését elfogadja. A Vácis Torpedóknak 2011.04.15-ig 
ki kell egyenlítenie tartozását, melyről a Vajda White Sharks 2011.04.30-ig köteles számlát 
kiállítani. 
 A határozat 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született. 

V. Napirendi pont: SZPK-NOKIA – Phoenix FSE férfi bajnoki mérkőzés 
A mérkőzés időpontjáról a két csapat írásban megegyezett. Az időpont 2011.04.15., péntek, 
20.00. 
Határozat: 

 2011/03/29/V. 
 A Versenybizottság az időpontot elfogadja. 
A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

VI. Napirendi pont: SZPK-NOKIA – Vácis Torpedók fiú U14 bajnoki mérkőzés 
A mérkőzés időpontjáról a két csapat írásban megegyezett. Az időpont 2011.04.02., szombat, 
9.30.  
Határozat: 

 2011/03/29/VI. 
 A Versenybizottság az időpontot elfogadja. 
A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 



VII. Napirendi pont: ARES HC – SZPK-NOKIA női bajnoki mérkőzés, játékvezetői díj fizetési 
kötelezettség elmulasztása 

A bajnoki mérkőzésért járó játékvezetői díjat az ARES HC nem volt hajlandó kifizetni a 
játékvezetők részére (Odor József, Lovas Ádám). A női bajnokságban ez az összeg 4200 forint 
játékvezetőnként, valamint az utazási költség APEH norma szerint. Pavelka Zoltán írásban 
jelezte, hogy az összeget átutalja. 
Határozat: 

 2011/03/29/VII. 
A mérkőzésért járó összeget az ARES HC-nak ki kell fizetnie. Az ügy rendezésének 
felügyelője Atyafi Dániel Versenybizottsági tag. A játékvezetőknek számlát kell kiállítaniuk, 
melyet postázniuk kell az ARES HC részére (vagy személyesen átadni). Ezt az ARES HC-nek 
15 munkanapon belül rendeznie kell. 
A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

VIII. Napirendi pont: Paksi FK játékos nevezés – Berki Elemér 
A Paksi FK nevezni szeretni Berki Elemért az OBI/B bajnokságba mivel betöltötte 15. 
életévét. 
Határozat: 

 2011/03/29/VIII. 
 A Versenybizottság elutasítja a kérelmet, mivel a Versenyszabályzat 4.§ 8. bekezdés a) pontja 
szerint csak azon játékosok játszhatnak akik az adott versenyév (jelen esetben 2010.) 
december 31-ig betöltik 15. életévüket. 
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

IX. Napirendi pont: OBIII bajnokság – Szombathely távolmaradása 
A Szent-Györgyi DSE nem jelent meg az alapszakasz utolsó fordulójában, ezt egy nappal 
előtte telefonon jelezte a bajnokság koordinátorának. A rendező a Dombóvári FE volt, akiknek 
a teljes teremköltséget ki kellett fizetniük. A 7 órára bérelt teremből 4 órát használtak fel a 
megjelent csapatok. 
Határozat: 

 2011/03/29/IX. 
 A Szent-Györgyi DSE-nek 37 500 forintot (3*12 500) a Dombovár felé 2011.04.15-ig át kell 
utalnia, az összegről 2011.04.30-ig a Dombóvári FE-nek számlát kell adnia. Az ügy 
rendezésének felelőse Atyafi Dániel Versenybizottsági tag. 
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

 

 
Kovács Gergely 
         sk. 

 
Budapest, 2011.03.29. 


