
JEGYZİKÖNYV 
(Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2008. 07. 15. 16:00 

Helyszín: Budapest, Magyar Sportok Háza, 207-es szoba 

Résztvevık: Kovács Tamás (elnök), Liska Bálint, Kovács Barna (MFSZ elnökségi tag), 
Vörös László (MFSZ elnök), Jánosa Márton, Türinger József, Kovács Petra,  

Jegyzıkönyvvezetı: Jánosa Márton 

Kovács Tamás 16:05-kor megállapítja hogy a versenybizottság határozatképes. Kovács 
Tamás, Liska Bálint, Türinger József, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja hogy 
Kovács Tamás legyen a levezetı elnök. Jegyzıkönyvvezetınek Jánosa Mártont választják, 
3 igen szavazattal. 

1. napirendi pont: Tisztségviselık választása 
 

Kovács Tamás elmondja, hogy a 2007/2008-as bajnokság Versenybizottságának 
munkájával részben van megelégedve.  
Új személyek kerülnek a versenybizottságba Jánosa Márton és Kovács Petra. A VB 6 
tagú lesz.  
 

 
2008/07/15/1. számú határozat 

A VB határozatot hoz arról, hogy Kovács Petra és Jánosa Márton VB tagok legyenek, 3 igen 
szavazattal.  
   

2. napirendi pont: Feladatkörök meghatározása 
 

Az elnök röviden vázolja a bizottság feladatait a következı bajnokságra vonatkozóan. 
(1. sz. melléklet ) A beérkezett játékos listákat a koordinátorok töltik fel a weboldalra.  

a) OB I koordinátor:  Kovács Petra 
b) OB nıi koordinátor: Gegesy Boglárka 
c) OB II koordinátor: Jánosa Márton 
d) OB III koordinátor: Liska Bálint 
e) Utánpótlás koordinátor: Türinger József 
f) MK koordinátor:  Kovács Tamás 

 
 
 

2008/07/15/2. számú határozat 

 

A VB határozatot hoz arról, hogy elfogadja a mellékelt feladatkör meghatározást, továbbá 
mindenki vállalja az adott bajnokság koordinálását. 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadva. 

 
 



3. 2007/2008-as bajnokság lezárása 
 

Liska Bálint precízen, pontosan leadta az OB III. bajnokság eredményeit, statisztikáit. 
Türinger József elkészítette az utánpótlás bajnokságok eredménylistáit, statisztikáit, 
melybıl még a legjobb kapusok személyei hiányoznak. Ennek megállapítása 
rövidesen meglesz. A le nem játszott mérkızések (helyosztók) eredményei 
döntetlenek lesznek.  
Dani Zsolttól, az OB II koordinátorától még nem érkezett meg a statisztika.  
Az OB I-es bajnokság, néhány jegyzıkönyv hiányában majdnem véglegesen kész. Ezt 
a munkát Bokor Gábor végezte.  
A nıi bajnokság koordinátora, Gegesy Boglárka is a hiányzó jegyzıkönyvek 
begyőjtésével foglalatoskodik. 
 

 

2008/07/15/3. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy az OB I, nıi OB, OB II. bajnokságot még nem tudja lezárni 
a hiányzó jegyzıkönyvek miatt. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
2008/07/15/4. számú határozat 

 
Az U le nem játszott mérkızések (helyosztók) eredményei döntetlenek. 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadva. 

 
a) 2008/2009-es bajnokság elıkészítése 

 
Megvizsgálásra kerülnek a hiánypótlások. A még mindig hiányos dokumentációkat a 
VB levélben felszólítja, hogy 2008. július 28. 24:00-ig kell a hiánypótlásokat rendezni. 
Az elnök ismerteti a VB-hez benyújtott kérelmeket. (SZPK, Diamonds, Debreceni 
FSE, Neumann FSE, Dunai Krokodilok, IB CH, Eger, White Sharks, Szolnok, 
Phoenix, Rudas, Miskolc) 
A Hervis-Szentgyörgyi FSE visszalépett a nıi bajnokságból. 
Bokor Gábor és Varsányi Zsuzsa felvetik, hogy van-e lehetıség U11-ben 
pótnevezésre, mivel szeptemberben sok új gyermekkel találkoznak. 
A bajnokságok lebonyolítási rendjeirıl határozatok születnek. 
 
 

2008/07/15/5. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy ha valamelyik egyesület nem tesz eleget a hiánypótlásoknak 
a megadott idıpontig, akkor a VB szankcionálni fogja az ügyet, ha kell, kizárja az érintett 
csapatot a bajnokságból. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. 
 
 
2008/07/15/6. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy a Miskolc egyik kérelme kivételével az összes kérelmet 
elfogadja, 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. 
 
 



2008/07/15/7. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy a Miskolc kérelmét a Barcikai Stinky Sox csapat miskolci 
utánpótláscsapatokban történı indulásáról elutasítja és javaslatot tesz a probléma 
megoldására. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. 
 
2008/07/15/8. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy a Hervis-Szentgyörgyi FSE visszalépését elfogadja. 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadva. 
 

2008/07/15/9. számú határozat 

 

A VB határozatot hoz arról, hogy az U21-es bajnokságban, mivel 3 csapat nevezett, 
ezért az Ares HC csapatát az OB II küzdelmeivel sorsolja össze. A Miskolc és 
Diamonds csapatait a fiú U 19-ben versenyezteti. A Miskolc-Diamonds és Diamonds-
Miskolc U19-es mérkızés beleszámít az U21-es bajnokság eredményszámításába. Az 
Ares-Miskolc, Miskolc-Ares, Ares-Diamonds, Diamonds-Ares mérkızéseket a kijelölt 
hétvégén kell lejátszani. Így alakul ki az U21 végeredménye. 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadva.  

 

2008/07/15/10. számú határozat 

 

A VB határozatot hoz arról, hogy a 6 csapatos OB II 2x5 fordulós alapszakasszal 
kezdıdik, majd a 10 forduló után kiesik az Ares HC (U21) és az Ares HC-n kívüli 
csapatok közül az utolsó helyezett. Az 1-4 további rájátszásban vesz részt oda-
visszavágós rendszerben. Így alakul ki a bajnokság végeredménye. 4 igen szavazattal, 
1 tartózkodással elfogadva. 

 

2008/07/15/11. számú határozat 

 

A VB határozatot hoz arról, hogy a Liska Bálint által ismertetett rendszert elfogadja az 
OB III bajnokságára nézve, melyet ı tesz közzé. 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadva. 

 

2008/07/15/12. számú határozat 

 

A VB határozatot hoz arról, hogy a Nıi OB, Fiú U19, U17, U15, leány U19 
bajnokságok bajnoki rendszerben zajlanak. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. 

 

2008/07/15/13. számú határozat 

 

A VB határozatot hoz arról, hogy a leány U15 bajnokság kettı csapatát a versenykiírás 
szerint az eggyel alacsonyabb fiú osztályban versenyezteti (fiú U13). A bajnokság 
végén a lányok külön lesznek értékelve. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. 

 

2008/07/15/14. számú határozat 

 

A VB határozatot hoz arról, hogy az U11 bajnokság nevezési határidejét kitolja 
szeptember 26-ig. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. 



 

 

b) Sorsolás 
 

A VB nyilvánosan sorsol. Az OB I küzdelmeihez sorsolja az összes bajnokságot, 
kivéve az OB II-t. 
Sorsolás mellékelve.  
 
Miután eltávoztak a megjelent csapatképviselık, Vörös László észrevette, hogy egy 
kis hiba csúszott az összesorsolásnál, mivel az OB II utánpótlás csapatait is az OB I-
hez igazította, ezért a VB korrigálta a hibát.  
 
Pavelka Zoltán telefonhívása, kérdése után kiderült, hogy a leány U19-es bajnokság 
nem lett kisorsolva, ezt követıen a VB kisorsolta. (mellékelve) 
 
A VB meghatározta az OB II versenynapokat. (mellékelve) 
 
A VB meghatározta a hiányzó Férfi Magyar Kupa hétvégéket. (mellékelve) 
 
Kovács Barna javaslatára a nıi MK bajnokságok két csoportos körmérkızéses 
rendszerbe sorsolta a VB, annak érdekében, hogy több felnıtt nıi mérkızés legyen. 
(mellékelve) 

 
2008/07/15/15. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy elfogadja a sorsolás eredményét. 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadva. 

 
2008/07/15/16. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy minimális korrigálást eszközölt a sorsoláson. 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadva. 

 
2008/07/15/17. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy elfogadja az nıi U19-es sorsolás eredményét. 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadva. 

 
2008/07/15/18. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy elfogadja az OB II fordulóit a versenynaptárban. 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. 

 
2008/07/15/19. számú határozat 

 
A VB határozatot hoz arról, hogy elfogadja a nıi MK sorsolását. 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadva. 

 
 
 



 
 
Kovács Tamás 20:42-kor bezárta az ülést. 
 
 
Budapest, 2008. július 15. 
   
 
 
 
 
 
 Kovács Tamás Jánosa Márton 
 VB elnök VB tag 

 PH. 


