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1. Miskolc FE távolmaradása Erima fiú U16 játéknapról 

 

A 2013. február 3-án megrendezett Erima fiú U16 játéknapra a miskolci csapat 

létszámgondok miatt nem tudott elutazni. A csapat egy része megbetegedett és voltak, akik 

szülői hozzájárulás hiányában nem álltak rendelkezésre. A lemondásra 48 órán belül került 

sor. Mivel az elmaradt mérkőzések ellenfeleinek más mérkőzése is volt a játéknapon, a VB 

elegendőnek találta az egy mérkőzés szerinti kártérítés kiszabását.  

 

Határozat (VB-2013/0301/1): A VSZ 23.§ 6./ pontja alapján a mérkőzések győztese 5-0 

arányban a Neumann FSE és Torpedo Justitia csapata. A MFE  csapatát a VSZ 23. § 4./b 

pontja alapján 20 000 Ft kártérítés terheli, amelyből 7 500-7 500 Ft a csapatokat, 5 000 Ft a 

szövetséget illet meg. A kártérítést 15 napon belül kell átutalnia az egyesületnek a 

kedvezményezetteknek. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

2. Ares HC ’94 – DEAC Erima fiú U14 elmaradt mérkőzés 

 

2013. február 16-án 15 órai kezdéssel volt lejelentve az egyszer már elmaradt mérkőzés, a 

VB-2013/0124/3 határozatnak megfelelően. Az Ares HC ’94 csapatvezetője február 3-án  

jelezte, hogy csapata számára nem megfelelő az időpont, a mérkőzést feladja. A VB nem 

látott további intézkedésre okot adó egyéb körülményt.   

 

Határozat (VB-2013/0301/2): A VSZ 23.§ 6./ pontja alapján a mérkőzés győztese 5-0 

eredménnyel a DEAC csapata. Az Ares HC ’94 csapatát a VSZ 23. § 3./b pontja alapján 

15 000 Ft kártérítés terheli, amelyből 10 000 Ft a DEAC-ot, 5 000 Ft a szövetséget illeti meg. 

A kártérítést 15 napon belül kell átutalnia az egyesületnek a kedvezményezetteknek. A 

határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 



 

3. IBK Cartoon Heroes – Ares HC ’94 Salming női OB1 mérkőzés 

 

A mérkőzés a bajnokság 5-6. helyezését eldöntő 2 győzelemig tartó párharc 1. mérkőzése lett 

volna. Az IBK Cartoon Heroes csapata nem jelentette le a mérkőzést a megfelelő határidőig. 

Február 13-án levelet kaptak a bajnokság csapatai a rájátszás fontos tudnivalóiról, többek 

között az 1. forduló lejelentésének sajátosságairól. Ebben az 5-6. helyért potenciálisan játszó 

csapatok lehetőséget kaptak a határidő módosításának kérelmére. Ezzel egyik csapat sem élt. 

A lejelentési határidő elmúltával, tekintettel a fenti módosítás benyújtására vonatkozó 

határidő nem teljesen egzakt megfogalmazása miatt („minél előbb”), Rácz László felajánlotta 

a lejelentés lehetőségét az IBK Cartoon Heroes csapatának, de ezt az Ares HC ’94 nem 

fogadta el a Versenyszabályzatra hivatkozva. Az IBK Cartoon Heroes csapatvezetője 

elismerte felelősségüket, mind a lejelentés, mind a módosítás kérésének elmulasztásában. 

Mindezek ismeretében a VB a Versenyszabályzatban megfogalmazottak szerint határozott, 

további intézkedésre okot adó egyéb körülményt nem látott.  

 

Határozat (VB-2013/0301/3): A VSZ 12.§ 4./ pontja alapján a mérkőzés győztese az  Ares 

HC ’94 csapata, és ezzel együtt a VSZ  29.§ 3./ pontja alapján a Salming női OB1 

rájátszásának 5-6. helyet eldöntő párharcának is győztese. A további mérkőzéseket ezek 

alapján nem szükséges megrendezni. Az IBK Cartoon Heroes csapatát a VSZ 12.§ 4./ és 23. § 

3./a pontja alapján 25 000 Ft kártérítés terheli, amelyet 15 napon belül kell átutalnia a 

szövetségnek. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2013. március 18-ig 

van fellebbezési lehetőség. 

 

Budapest, 2013. március 1. 

  

 

 ……………………………………. ……………………………………. 

 Tóth Dóra Rácz László 


