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1.

Lizard FT – DEAC Erima fiú U14 elmaradt mérkőzés

2012. december 16-án 12 órai kezdéssel volt lejelentve a mérkőzés. A debreceni csapat
december 11-én kérte a mérkőzés elhalasztását a várható rossz időjárás és egy közbejött
iskolai program miatt. A veszprémi csapat nem tartotta indokoltnak a mérkőzés elhalasztását,
amelyet a VSZ is csak rendkívüli esetben tenne lehetővé. A debreceniek a mérkőzésen nem
jelentek meg, olyan igazolást, amely a vis major helyzetet igazolta volna nem küldtek a
Versenybizottságnak, annak csak a fentebb említett e-mail és a telefonon történt beszélgetések
információi álltak rendelkezésükre. A rendelkezésre álló adatok szerint aznap, ill. azon a
hétvégén az OMSZ nem adott ki piros riasztást, az érintett területeken sárga (1. fokú) riasztás
volt érvényben. A hétvége összes mérkőzése lebonyolításra került, többek között DF-RFT –
Miskolci Szabadidőközpont FSE és Neumann FSE – DEAC, ahol a vendégcsapatoknak
ugyanúgy jelentős távolságra kellett utazniuk.

Határozat (VB-2013/0124/1): A VSZ 23.§ 6./ pontja alapján a mérkőzés győztese 5-0
arányban a Lizards FT csapata. A DEAC csapatát a VSZ 23. § 3./b pontja alapján 15 000 Ft
kártérítés terheli az ott leírtak szerint. A kártérítést a határozat jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül kell megfizetnie az egyesületnek. A határozat 2 igen mellett,
egyhangúlag született.

2.

DEAC – Ares HC ’94 X3M OB1 elmaradt mérkőzés

2013. január 5-én 17 órai kezdéssel volt lejelentve a mérkőzés. A debreceni csapat január 4-én
este telefonon, majd e-mailben jelezte, hogy másnap nem tudnak kiállni a mérkőzésen, mert

rendelkezésükre álló kapusuk sürgős orvosi beavatkozásra szorul. A hosszan tartó egyeztetés
során sem sikerült megoldást találni a helyzetre, így a mérkőzés törlésre került. A
csapatvezetők szóbeli megállapodásban kinyilvánították szándékukat a mérkőzés pótlására a
Versenybizottság ilyen értelmű döntése esetén, a hazaiak vállalták, hogy több lehetséges
időpontot megadnak az újrajátszásra, ez az információk szerint késve és csak részben történt
meg. A Versenybizottság a rendelkezésre álló szűkös információk alapján nem látta
igazoltnak a teljes vis major helyzetet, többek között amiatt, mert a másik nevezett kapusról
nem rendelkezett konkrét információval Kétségtelenül jelentős hátrányt jelentett volna a
DEAC számára a kapus nélküli kiállás, ugyanakkor ez nem egyedi, többször előforduló eset,
hogy mezőnyjátékos

kénytelen

helyettesíteni

a csapat

kapusát.

Ezek

alapján

a

Versenybizottság nem írta elő a mérkőzés megismétlését.

Határozat (VB-2013/0124/2): A VSZ 23.§ 6./ pontja alapján a mérkőzés győztese 5-0
arányban az Ares HC ’94 csapata. Mivel a DEAC mindent megtett a károk enyhítésére, és a
mérkőzés elmaradásának közvetlen okát nem tudta befolyásolni, ezért mentesül a kártérítés
fizetésének kötelezettsége alól. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.

3.

DEAC – Ares HC ’94 Erima fiú U14 elmaradt mérkőzés

Az előző pontban szereplő mérkőzéssel kapcsolatban az Ares HC ’94 kérte a mérkőzés
elhalasztását, mert a felnőtt csapat mérkőzésének elmaradása miatt kialakult helyzetben a
rendelkezésére álló rendkívül szűkös időben nem tudta újraszervezni az utánpótlás csapat
önálló utazását. Erre a szóbeli egyeztetések során a főtitkártól felhatalmazást kapott.

Határozat (VB-2013/0124/3): A Versenybizottság a VSZ. 34.§ 2./ e. pontja szerinti
jogkörében eljárva a 2013. február 16-17-ei hétvégét jelöli ki az elmaradt mérkőzés
lejátszására és felkéri a DEAC csapatát terem biztosítására és a mérkőzés Versenyszabályzat
szerinti lejelentésére. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.

4.

DEAC – Dunai Krokodilok SE X3M OB1 elmaradt mérkőzés

A 2012. november 17-18-ai játéknapon esedékes mérkőzés játékvezetők hiányában törlésre
került. A mai napig nem sikerült időpontot egyeztetni a mérkőzés lejátszására. Tekintettel a
versenyév további eseményeire a VB jelöl ki időpontot a mérkőzés számára.

Határozat (VB-2013/0124/4): A Versenybizottság a VSZ. 34.§ 2./ e. pontja szerinti
jogkörében eljárva a 2013. március 2-3-ai hétvégét jelöli ki az elmaradt mérkőzés lejátszására
és felkéri a DEAC csapatát terem biztosítására és a mérkőzés Versenyszabályzat szerinti
lejelentésére. A két csapat megállapodása alapján lehetőség van a mérkőzés megadott
játéknap előtti lejátszására is, de ebben az esetben is figyelemmel kell lenni a mérkőzések
lejelentésére vonatkozó előírásokra. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.

5.

DEAC – Dunai Krokodilok SE Erima fiú U14 elmaradt mérkőzés

A 3. pontban megfogalmazottakhoz hasonlóan maradt el ez az utánpótlás mérkőzés is.

Határozat (VB-2013/0124/5): A Versenybizottság a VSZ. 34.§ 2./ e. pontja szerinti
jogkörében eljárva a 2013. március 9-10-ei hétvégét jelöli ki az elmaradt mérkőzés
lejátszására és felkéri a DEAC csapatát terem biztosítására és a mérkőzés Versenyszabályzat
szerinti lejelentésére. A két csapat megállapodása alapján lehetőség van a mérkőzés megadott
játéknap előtti lejátszására is, de ebben az esetben is figyelemmel kell lenni a mérkőzések
lejelentésére vonatkozó előírásokra. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2013. február 6-ig van
fellebbezési lehetőség.

Budapest, 2013. január 24.
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