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0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása 

 a) jegyzőkönyv hitelesítő: Vígh László és Atyafi Dániel 

 b) levezető elnök: Kovács Gergely 

 Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva. 

1. Napirendi pont: Torpedo Justitia-Fort Kft. – SZPK-NOKIA férfi Salming férfi OBI-es 

mérkızésen jogosulatlan játék (Gajdos Balázs – sportorvosi) 

Kovács Gergely ismerteti a tényeket. A mérkőzés játékvezetői jó szándékkal engedték Szűcs 

Gergőt és Gajdos Balázst játszani azzal a feltétellel, hogy sportorvosi igazolásukat a hazai 

csapat 3 munkanapon belül bemutatja a szakszövetségben. A Torpedo vezetőjével (Bokor 

Gábor) ismertették, hogy amennyiben nem jók a sportorvosik, úgy annak súlyos 

következményei lehetnek. A jegyzőkönyvön feltüntették, hogy az igazolásokat be kell 

mutatatni. 

Vörös László elmondja, hogy Bokor Gábor eleget tett a bemutatási kötelezettségnek. 

Elmondja, hogy Gajdos Balázs sportorvosija nem volt érvényes. Mindezt írásban is jelezte a 

Versenybizottságnak. 

A Torpedo Justitia egyesület a Versenybizottsági ülésen nem képviseltette magát. 

Határozat: 

2009/11/05/I. 

A Versenybizottság a Torpedo Justitia Salming férfi OBI-ben játszó csapatától egy pontot 

levon, valamint az egyszeri játékengedély hatszorosának (azaz 15 000 forint) befizetésére 

kötelezi. Az összeget 2009.11.30-ig kell a Magyar Floorball Szakszövetség számlájára átutalni. 

A határozat egyhangú szavazással született. 



 

2. Napirendi pont: Unihoki bajnokságok 

 Fiú U11 

Nevezett csapatok: Kesjár, Pomáz, Trampolin, White Sharks, CH, Dunai Krokodilok, Debrecen, 

SZPK, Diamonds, Torpedo, „CH lányU13”  

Játékrendszer: alapszakasz oda-vissza két csoportban (4 játéknap). A csoportok: 

A csoport: Debrecen, Diamonds, White Sharks, Kesjár, Pomáz, Torpedo 

B csoport: SZPK, CH, CH „lány U13”, Trampolin, Dunai Krokodilok 

Ezután felsőház: A1, A2, B1, B2 oda-vissza kör, nem visznek pontot (2 játéknap). 

Alsóház: A jobb harmadik (A csoportban a harmadik helyezett hatodik elleni eredményeit 

töröljük) egyből bejut az alsó ház elődöntőjébe. A többi 6 csapat 3 párban az alapszakasz 

eredmények alapján egy mérkőzésen eldönti, hogy ki jut még az elődöntőbe. Az elődöntő, 

döntő, bronzmeccs egy szintén mérkőzéses. A három vesztes az 5-7. helyért egy-egy 

mérkőzést játszik egymással. Az alsóház küzdelmeit egy napon, egy helyszínen kell 

lebonyolítani. 

 Fiú U13 

Nevezett csapatok: Phoenix, Kesjár, Pomáz, Trampolin, Baja, Krokodilok, CH, SZPK "A", SZPK 

"B", Szolnok, Neumann Lány U15, Phoenix lány U15 

Játékrendszer: alapszakasz oda-vissza két csoportban (4 játéknap). A csoportok: 

A csoport: SZPK „A”, SZPK „B”, Trampolin SE, Dunai Krokodilok, Pomáz, Phoenix lányU15 

B csoport: Baja, Szolnok, Kesjár, Phoenix, CH, Neumann lányU15 

Ezután felsőház: A1, A2, B1, B2 oda-vissza kör, nem visznek pontot (2 játéknap). 

Középház: A3, A4, B3, B4 oda-vissza kör, nem visznek pontot (2 játéknap). 

Alsóház: A5, A6, B5, B6 oda-vissza kör, nem visznek pontot (2 játéknap). 

 Fiú U15 

Nevezett csapatok: Miskolc, Neumann, Baja, Debrecen, Diamonds, Torpedo, Gomba 

Játékrendszer: alapszakasz oda-vissza két csoportban (2 játéknap). A csoportok: 

A csoport: Baja, Neumann, Torpedo 

B csoport: Debrecen, Miskolc, Gomba, Diamonds 

Ezután felsőház: A1, A2, B1, B2 oda-vissza kör, nem visznek pontot (2 játéknap). 

Alsóház: A3, B3, B4 B2 oda-vissza kör, nem visznek pontot (2 játéknap). 

Lány U11 

Nevezett csapatok: CH, Neumann "A", Neumann "B" , WS, Torpedo, Paks „A”, Paks „B” 

A csoport: Paks „A”, Paks „B”, CH, WS 

B csoport: Neumann "A", Neumann "B", Torpedo 

Ezután felsőház: A1, A2, B1, B2 oda-vissza kör, nem visznek pontot (2 játéknap). 

Alsóház: A3, A4, B3 B2 oda-vissza kör, nem visznek pontot (2 játéknap). 

Lány U15 

Nevezett csapatok: Phoenix, Neumann 

Mindkét csapatot a Versenybizottság a fiú U13-as bajnokságba sorolta be. Ezenkívül 

egymással megegyezett időpontokban 2 mérkőzésen döntik el a lány U15-ös bajnokság 



végeredményét. A két mérkőzés utáni eredmény meghatározása a Magyar Floorball 

Szakszövetség Versenyszabályzata alapján történik meg. 

Felnőtt férfi 

Nevezett csapatok: ARES "A", ARES "B", CH "A", CH "Okinawa Habu", Rudas "A", Rudas "B", 

Sárkánysziget, Siketek, Kecskemét, Diamonds, Torpedo 

Játékrendszer: alapszakasz oda-vissza két csoportban (4 játéknap). A csoportok: 

A csoport: Rudas „A”, Rudas „B”, ARES „B”, Diamonds, Sárkánysziget 

B csoport: Torpedo, ARES „A”, CH, Siketek, Kecskemét, CH „Okinawa Habu” 

Ezután felsőház: A1, A2, B1, B2 oda-vissza kör, nem visznek pontot (2 játéknap). 

Alsóház: A jobb harmadik (B csoportban a harmadik helyezett hatodik elleni eredményeit 

töröljük) egyből bejut az alsó ház elődöntőjébe. A többi 6 csapat 3 párban az alapszakasz 

eredmények alapján egy mérkőzésen eldönti, hogy ki jut még az elődöntőbe. Az elődöntő, 

döntő, bronzmeccs egy szintén mérkőzéses. A három vesztes az 5-7. helyért egy-egy 

mérkőzést játszik egymással. Az alsóház küzdelmeit egy napon, egy helyszínen kell 

lebonyolítani. 

Figyelem, hasznos információk 

Az unihoki bajnokságokat a Versenybizottság és az elnökség döntésének értelmében Szabó 

József koordinálja. Elérhetőségek: unihoki@hunfloorball.hu, 0630-6785731. 

 A Versenybizottság felhívja minden csapat figyelmét, hogy a játékosoknak rendelkezniük kell: 

 - igazolással 

 - sportorvosival 

 - játékengedéllyel, 

valamint minden csapatnak legkésőbb 2009.november 29-én este 20.00-ig az 

unihoki@hunfloorball.hu címre el kell küldenie a nevezési listáját. Aki ezt nem teszi meg, azt 

sürgős hiánypótlásra szólítja fel a Versenybizottság, és ezen irat nélkül nem léphet pályára az 

első fordulóban. Az iratok beszerzésében, elkészítésében elsősorban Vörös László tud 

mindenkinek segíteni mint a Magyar Floorball Szakszövetség elnöke és ideiglenes főtitkára. 

3. Napirendi pont: White Sharks HC kérelem 

A White Sharks HC kérelemmel fordult a Versenybizottsághoz, mely szerint kéri, 

hogy Blága Ervin játszhasson a Salming férfi OBI-ben korkedvezménnyel. Szülıi 

engedélyt csatoltak. Indoklásukban szerepelt, hogy jelenlegi két kapusukból egy 

hosszabb ideje sérült, míg a másik munkája kiszámíthatatlan, és sokszor nem tud 

megjelenni a mérkızéseken. 

Határozat: 

2009/11/05/II. 

A Versenybizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett a kérvényt elfogadja. Blága Ervin a 

2009/2010-es Salming férfi OBI-ben játszhat. 

 



4. Napirendi pont: Debreceni FSE visszalépése az U21-es fiú bajnokságtól 
A Debreceni FSE a fiú U21 bajnokságtól két mérkőzés lejátszása után visszalépett.  

Határozat: 

2009/11/05/III. 

A Versenybizottság a Debreceni FSE – Phoenix Fireball, és a Torpedo Justitia – Debreceni FSE 

mérkőzések eredményét a fiú U21-es bajnokságból törli. Esetleges pénzbüntetésről a 

versenyszabályzat értelmében az elnökség dönthet. 

A határozat egyhangú szavazással született. 

 

5. Napirendi pont: IBK Cartoon Heroes – Debreceni FSE mérkızésen jogosulatlan játék 
(Maklári Fanni) 

Maklári Fanni a Debreceni FSE játékosa a zone nıi OBI-ben az IBK Cartoon Heroes 
valamint az Szent-Györgyi ARES BMHC ellen úgy játszott, hogy nem volt a 
bajnokságba nevezve. 
Varga Tibor a Debreceni FSE elnöke a hibát elismerte. 
Határozat: 

2009/11/05/III. 

A Versenybizottság a Debreceni FSE-t az egyszeri játékengedély hatszorosának 
(15 000 forint) befizetésére kötelezi. A pénzt 2009.11.30-ig kell a szakszövetség 
számlájára átutalni. 
A határozat egyhangú szavazással született. 

 
6. Napirendi pont: Lány U15 játékrendszer 

A Versenybizottság az elnökségnek javasolja a lány U15-ös bajnokság rendszerének 
megváltoztatását az alábbiakra: 
Egy teljes oda-vissza kör. Ezután az I.-II. két nyert mérkızésig döntıt játszik 
(pályaválasztó sorrendben I., II., I.), míg a III.-IV. szintén két nyert mérkızésig játszik 
a bronzéremért (pályaválasztó sorrendben III., IV.,III.). 
A javaslat egyhangú szavazással született. 

 
 
 
 

Üdvözlettel, 

Kovács Gergely 

         sk. 

 

Budapest, 2009.11.05. 


