Versenybizottsági ülés,
Budapest, Magyar Sportok háza,
2010.01.13., 17.00, Magyar Sportok Háza

Jelenlévők:

Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök
Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag
Vígh László, Versenybizottság, tag
Tóth Dóra, Versenybizottság, tag
Szabó József, unihoki koordinátor, Dunai Krokodilok titkár
Varsányi Zsuzsanna, Phoenix FSE elnök
Siklósi Evelin, Diamonds SC képviselő
Bokor Gábor, Torpedo Justitia csapatvezető

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása
a) jegyzőkönyv hitelesítő: Atyafi Dániel és Kovács Gergely
b) levezető elnök: Vígh László
Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva.
I. Napirendi pont: Bajnokságok koordinátorainak beszámolója
A Versenybizottság meghallgatta a koordinátorok beszámolóit, összeírta a hiényzó
jegyzőkönyveket (1. melléklet). Egy bajnoksággal van komoly gond, ez a lány U19.
Határozat:
2010/01/13/I.
Lány U19 bajnokság:
Rudas ‐ Debrecen – 2010. Február 15. le kell játszani. Amennyiben ez elmarad, akkor a
mérkőzésről az előzmények figyelembe vételével a Versenybizottság dönt.
Phoenix‐Debrecen – 2010. Február 15. le kell játszani. Amennyiben ez elmarad, akkor a
mérkőzésről az előzmények figyelembe vételével a Versenybizottság dönt.
Debrecen‐Szolnok – 2010. Február 15. le kell játszani. Amennyiben ez elmarad, akkor a
mérkőzésről az előzmények figyelembe vételével a Versenybizottság dönt.
Phoenix‐Rudas – 2010. Február 15. le kell játszani. Amennyiben ez elmarad, akkor a
mérkőzésről az előzmények figyelembe vételével a Versenybizottság dönt.Rudas‐Szolnok ‐
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
II. Napirendi pont: Phoenix FSE – Dunai Krokodilok SE U14-es bajnoki vizsgálata
Határozat:
2010/01/13/II.
A mérkőzést január 24‐én kell pótolni, a pontos időpontról a csapatvezetőknek kell
megegyeznie, és azt január 18‐ig a Versenybizottságnak lejelenteni. Amennyiben mégsem
lenne ekkor terem, úgy a koordinátor és a csapatvezetők egyeztetnek az új időpontról, mivel
az első mérkőzés rendben lett lejelentve.

A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
III. Napirendi pont: Szőnyi Palánkdöngetők Köre – Phoenix FSE U14-es bajnoki vizsgálata
Tóth Dóra elhagyja a termet.
Kovács Gergely ismerteti a rendelkezésére álló tényeket. Ezek szerint a www.hunfloorball.hu
oldalon a mérkőzés legkésőbb október óta fent volt. Varsányi Zsuzsanna vitatja ennek
hivatalosságát.
Határozat:
2010/01/13/III.
A Versenybizottság megállapítja, hogy a mérkőzés rendben le lett jelentve, a Phoenix FSE a
hivatalos honlapon tájékoztatva lett. Emellett megállapítja, hogy a Phoenix FSE a mérkőzésen
2009.12.12‐én nem jelent meg. Így a mérkőzésért járó két bajnoki pontot 5‐0‐s gólaránnyal a
Szőnyi Palánkdöngetők Köre kapja.
A határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
Tóth Dóra visszatér a terembe.
IV. Napirendi pont: Unihoki bajnokságok koordinátorának beszámolója
Az unihoki bajnokságok rendben elindultak. Néhány csoportban a csapatok nem akarnak
fordulót rendezni, ez idáig 3 elmaradt játéknapot eredményezett. A pótlási dátumokat a
Versenybizottság az unihoki koordinátorra – Szabó József – bízza. Emellett felszólítja a
csapatokat, hogy amennyiben egy adott csoportban egynél többször előfordul, hogy nem
rendezi meg senki a fordulót, akkor az adott játéknap eredményei 0‐0‐k lesznek, és senki
nem kap pontot, a Versenybizottság ki nem állásként kezeli. Ezen esetekben a korábbi
rendezők, vagy a későbbre bejelentett biztos rendezők pozitív elbírálásban részesülhetnek.
A Versenybizottság felszólítja a rendezőket, hogy a naprakészség érdekében minél előbb
küldjék meg a jegyzőkönyveket a koordinátornak.
A Versenybizottság felszólítja a csapatokat, hogy a játékoslista kötelező, azon nem szereplő
játékos játéka jogosulatlan játéknak minősül.
V. Napirendi pont: A Debreceni FSE unihoki bajnokságokban történt ki nem állásának vizsgálata
A Debreceni FSE az unihoki U11, U15 első játéknapján nem jelent meg. A mulasztást a DFSE
elismeri.
Határozat:
2010/01/13/IV.
A Debreceni FSE mind a két korosztályban elvesztette mindkét mérkőzést 0‐5‐ös gólaránnyal.
Ezen felül a Diamonds SC részére 5000 forint kártérítést, míg a Magyar Floorball
Szakszövetség részére 5000 forint büntetést köteles fizetni 2010.01.31‐ig.
Emellett a Versenybizottság felszólítja a Debreceni FSE‐t, hogy a következő hasonló mulasztás
esetén sokkal szigorúbb büntetést fog kiszabni.
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
VI. Napirendi pont: Phoenix FSE terem kérelem

A Phoenix FSE hazai pályának szeretné jelölni a TF „D” termét. A kérvényt rendben leadták.
Határozat:
2010/01/13/V.
A Versenybizottság elfogadja a kérelmet.
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
VII. Napirendi pont: Phoenix FSE – Szent-Györgyi ARES BMHC
A Szent-Györgyi ARES BMHC beadvánnyal élt a 2010.01.22-én péntekre lejelentett Phoenix
FSE elleni idegenbeli mérkőzéssel kapcsolatban. Indoklásuk szerint a csapat hazai pályája
Baja, és ebben az esetben a két együttesnek meg kell egyeznie az időpontról, ha az péntekre
esik (mivel több mint 60 km a távolság).
Határozat:
2010/01/13/VI.
A Versenybizottság elutasítja a beadványt.
Indoklás: Az ARES HC székhelye Budapest. A Phoenix FSE elleni hazai bajnoki mérkőzését
játszhatta Baján. A kérdéses esetben azonban a székhely számít, mely Budapest‐Budapest.
A határozat 3 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született.
VIII. Napirendi pont: Harangozó Szilárd átigazolása
Debreceni FSE elállt az átigazolási szándéktól, így ezt a napirendi pontot a Versenybizottság
nem tárgyalta.
IX. Napirendi pont: Szolnok Cannibals – IBK Cartoon Heroes FSE Zone női bajnoki mérkőzés
Kovács Gergely elhagyja a termet.
A mérkőzést a Szolnok CFK nem jelentette le időben a Versenybizottságnak,
www.hunfloorballra.hu‐ra sem töltötte fel.
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Határozat:
2010/01/13/VII.
A mérkőzés 2 bajnoki pontja 0‐5‐ös gólaránnyal a vendég (IBK Cartoon Heroes) csapaté.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
Kovács Gergely visszatér a terembe.
X. Napirendi pont: Neumann FSE halasztások
a. Neumann – IBK Cartoon Heroes Zone női bajnoki: A vendég csapat halasztást kért, melyet a
hazai csapat elfogadott. A halasztás rendben megtörtént.
Határozat:
2010/01/13/VIII.
A halasztást a Versenybizottság elfogadja. Az 5000 forint halasztási díjat a Cartoon Heroes
FSE‐nek 2010.01.31‐ig be kell fizetnie a Magyar Floorball Szakszövetség számlájára. A
mérkőzés új időpontja: 2010.02.28., 17.00, Kartal.

A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
b. Neumann FSE – Bajai Darazsak férfi OBI/B mérkőzés: A hazai csapat halasztást kért, melyet
a vendég csapat elfogadott. A halasztás rendben megtörtént.
Határozat:
2010/01/13/IX.
A halasztást a Versenybizottság elfogadja. Az 5000 forint halasztási díjat a Neumann FSE‐nek
2010.01.31‐ig be kell fizetnie a Magyar Floorball Szakszövetség számlájára. A mérkőzés új
időpontja: 2010.03.15., 13.00, Kartal.
A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
XI. Napirendi pont: OBI/B rájátszás
Határozat:
2010/01/13/X.
A Versenybizottság az alábbi rájátszást határozza meg:
Az alapszakasz I. és II. helyezettje automatikusan bejut az elődöntőbe. A maradék két helyért
az alapszakasz III. a VI. ellen, míg a IV. az V. ellen két mérkőzéses párharcot vív. Az első
mérkőzéseken az alapszakaszban előrébb végzett csapatok a pályaválasztók. A két mérkőzés
alapján a továbbjutást az alábbiak szerint határozza meg a Versenybizottság:
a. Több szerzett pont
b. Jobb gólkülönbség
c. ha az a., b. pontok alapján nincs döntés, úgy 1*10 perc hosszabbítás aranygólig, ha ez
sem dönt, akkor büntetők a Versenyszabályzat értelmében.
Az elődöntők párosítása: alapszakasz I. – (IV.‐V.) győztese, II. – (III. – VI.) győztese. Az
elődöntők, valamint az 5.‐6. helyért vívott párharc szintén két mérkőzésig tart, a továbbjutást
a fenti pontok alapján határozza meg a Versenybizottság.
A döntő és bronzmérkőzés szintén két mérkőzésig tart. Első pályaválasztó mindkét esetben
az alapszakaszban előrébb végzett csapat. A párharcok győzteseit a fenti pontok alapján
határozza meg a Versenybizottság.
A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
XII. Napirendi pont: Torpedo Justita – Erényi Árpád játékjogosultságának vizsgálata
Kovács Gergely elhagyja a termet.
Vígh László játékvezető észrevette, hogy Erényi Árpád nincs a játékoslistán, így nem engedte
játszani. Ezt a Versenybizottságnak jelezte. A Versenybizottság vizsgálta a nevezés tényét.
Határozat:
2010/01/13/XI.
Erényi Árpád nevezését a Versenybizottság rendben találja, így minden esetben
helybenhagyja a pályán elért eredményeket.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.

Kovács Gergely visszatér a terembe.

XIII. Napirendi pont: Diamonds SC – Debreceni FSE Salming férfi bajnoki vizsgálata
A Diamonds SC – Debreceni FSE Salming férfi bajnoki mérkőzés 2010.12.21‐én elmaradt.
Határozatok:
2010/01/13/XII.a
A Versenybizottság megállapítja, hogy a mérkőzés az időjárási körülmények miatt maradt el.
A mérkőzést le kell játszani. A Diamonds SC‐nek anyagi kára nem származott, így kártérítést
nem kér. Az újrajátszandó mérkőzésen csak azok a játékosok léphetnek pályára, akik
2009.12.20‐án nevezve voltak a csapatokba.
A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
2010/01/13/XII.b
A pótmérkőzés hétvégéje: 2010. április 24‐25. Amennyiben ekkor válogatott összetartásra
hívna bárkit is a férfi szövetségi kapitány, úgy a Versenybizottság az érintett játékosokat
kikéri. A mérkőzést 2010.április 11‐ig le kell jelentenie a Diamonds SC‐nek.
A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
XIV. Napirendi pont: Diamonds SC korkedvezmény kérelem

Kérelem: Zsiga Ádám, Balogh Norbert az OBII-ben pályára léphessenek. Mindketten
1995-ös születésűek.
Határozatok:
2010/01/13/XIII.

A kérvényt a Versenybizottság elfogadja.
A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.

Üdvözlettel,
Kovács Gergely
sk.
Budapest, 2010.01.13.

