
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sportok háza,  

2010.04.28., 17.30, Magyar Sportok Háza 

 

Jelenlévők:  Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök 
    Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag 
    Vígh László, Versenybizottság, tag 
    Tóth Dóra, Versenybizottság, tag 
    Szabó József, unihoki koordinátor 
 

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása 

  a) jegyzőkönyv hitelesítő: Atyafi Dániel és Tóth Dóra 
  b) levezető elnök: Kovács Gergely 
  Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva. 

1. Napirendi pont: OBIII helyzete 

Atyafi Dániel beszámol az OBIII  jelenlegi helyzetéről. Elmaradt a 2010.04.24‐ére az ARES HC 
által kiírt forduló. Több csapat (Jezsuiták, Sárospatak, Phoenix) visszamondta a fordulót. 
Határozat: 

  2010/04/28/I./a. 
A  rendezési  költség  a  résztvevő  csapatokat  terheli.  Mivel  ők  a  jelen  ülésre  nem  lettek 
meghívva, ezért erről a döntést a Versenybizottság elnapolja következő ülésére. 
A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

2010/04/28/I./b. 
Az elmaradt mérkőzések eredményét a Versenybizottság az alábbiak szerint állapítja meg: 
ARES – Jezsuiták 5‐0 
Jezsuiták – Phoenix 0‐0 
Sárospatak – ARES 0‐5 
Torpedo – Jezsuiták 5‐0 
Torpedo – Sárospatak 5‐0 
A határozat 3 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

2010/04/28/I./c. 
A  hátralévő mérkőzéseket  az  alapszakaszból  2010.05.22‐23‐án  illetve  2010.05.29‐30‐án  le 
kell  játszani. A Versenybizottság  a  rájátszást eltörli,  az  alapszakasz után hirdet eredményt. 
Amennyiben  egy  csapat  nem  játssza  le  összes mérkőzését  a megadott  dátumig,  akkor  a 
Versenybizottság  a  bajnokságból  kizárja.  Kizárás  esetén  az  elnökség  hatásköre  a 
pénzbüntetés  meghatározása,  mely  100 000  forintig  terjedhet.  A  kizárás  elbírálásakor  a 
korábbi  rendezési  szándékot  –  mely  nem  a  rendező  egyesület  hibájából  maradt  el  –  a 
Versenybizottság pozitívan bírálja el. 



A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

2. Napirendi pont: Szolnok Cannibals – Hunyadi‐MEISE női OB halasztási kérelem 

Határozat: 
  2010/04/28/II. 

A Versenybizottság a halasztási kérelmet elfogadja. A Szolnok CFK‐nak a halasztási díjat (5000 
forint)  2010. május  15‐ig  a  Szakszövetség  számlájára  át  kell  utalnia,  különben  a mérkőzés 
visszamenőleg automatikusan ismételten a Versenybizottság elé kerül. 
A határozat 4 igen,0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

 
3. Napirendi pont: IBK Cartoon Heroes fiú U11 rendezés tisztázása 

Kovács Gergely  és  Szabó  József beszámolnak  arról, hogy  a Cartoon Heroes  FSE  jelezte  két 
mérkőzés  teremfoglalását  a  Klebersberg  Kuno  Általános  Iskolában,  erről  Szabó  József 
koordinátort  időben  tájékoztatta. A mérkőzések  elmaradtak, mivel  az  ellenfelek  értesítése 
elmaradt a Szakszövetség hibájából. 
Határozat: 

  2010/04/28/III. 
A Magyar Floorball Szakszövetség a terembérleti költséget – melynek összege 12 000 forint – 
a Cartoon Heroes FSE számláján jóváírja. 
A határozat 3 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

 
4. Napirendi pont: Felnőtt unihoki bajnokság helyzete 

Szabó József koordinátor beszámol a felnőtt unihoki bajnokságok pillanatnyi helyzetéről. 
Határozat: 

  2010/04/28/IV./a. 
Az  „A”  csoportból  hátralévő  mérkőzéseket  2010.  május  23‐ig  le  kell  játszani.  Amely 
mérkőzések nem kerülnek lejátszásra, ott a Versenybizottság dönt az eredményekről. 
A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

  2010/04/28/IV./b. 
A „B” csoportból hátralévő mérkőzéseket az ARES HC rendezi Érden 2010. május 15‐én és 16‐
án. A programot  Szabó  József  koordinátor  állítja össze,  arról  a  résztvevő  csapatokat 2010. 
május  5‐ig  tájékoztatja.  Az  elmaradó mérkőzések  költségei  azon  csapatot  terhelik minden 
esetben, mely nem  jelenik meg. Az elmaradó mérkőzések eredményéről a Versenybizottság 
dönt. 
A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

  2010/04/28/IV./c. 
A rájátszás játékhétvégéi: 2010.05.29‐30., 2010.06.12‐13. 
A határozat 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

 



5. Napirendi pont: Unihoki pólók 

A Versenykiírásban szereplő utánpótlás pólókat a Szakszövetség szeretné minden bajnokság 
utolsó  fordulójában  kiosztani.  Ehhez  Szabó  József  koordinátor  a  csapatvezetőktől  a 
méreteket bekéri. A csapatvezetőknek 2010.05.07‐ig reagálni kell, ennek elmaradása esetén 
a játékosok életkoruknak megfelelő méretet kapnak. 

6. Napirendi pont: Miskolci FE korkedvezmény kérelem 

Határozat: 
  2010/04/28/V. 

A Versenybizottság Tóth Patriknak és Karácsony Péternek korkedvezménnyel játékengedélyt 
ad a 2009/2010‐es bajnokság hátralévő részére. 
A határozat4 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

 
7. Napirendi pont: SZPK – Szolnok Cannibals fiú U16 bajnoki mérkőzés tisztázása 

Strauss Tamás telefonon beszámol, hogy csapata a mérkőzésen nem jelent meg. 
Határozat: 

  2010/04/28/VI. 
A mérkőzést 5‐0‐ás gólaránnyal az SZPK csapatának adja a Versenybizottság. A mérkőzésre az 
SZPK termet foglalt, melynek költségeit a Szolnok CFK‐nak meg kell térítenie. Ennek összege 
7200  forint,  melyet  2010.05.15‐ig  át  kell  utalnia  az  SZPK  számlájára,  az  utalásról 
fénymásolatot vagy képernyőképet kell küldenie a Versenybizottság részére. Az SZPK‐nak az 
utalást követő 30 napon belül számlát kell adnia a Szolnok CFK‐nak. 
A határozat 3 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

8. Napirendi pont: Debreceni FSE – ARES HC lány U19 bajnoki mérkőzés tisztázása 

Tóth Dóra koordinátor beszámol, hogy a mérkőzés nem lett lejelentve a mai napig (játéknap 
2010.05.01‐02.). A Versenybizottság a Debreceni FSE képviselőit telefonon nem éri el. 
Határozat: 

  2010/04/28/VII. 
A mérkőzést  0‐5‐ös  gólaránnyal  az  ARES  HC  csapatának  adja  a  Versenybizottság, mivel  a 
mérkőzés  további  halasztásával  a  bajnokság  befejezése  kerülne  veszélybe. Az  elődöntőből 
ezzel kettős győzelemmel az ARES HC jut tovább. 
A határozat 3 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 
 

Üdvözlettel, 
Kovács Gergely 
         sk. 

 
Budapest, 2010.04.28. 


