
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sportok háza,  

2010.09.01., 15.00, Magyar Sportok Háza 

 

Jelenlévők:  Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök 
    Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag 
    Tóth Dóra, Versenybizottság, tag 
 

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. 

I. Napirendi pont: Bajnokságok koordinátorai 

Határozat: 
  2010/09/01/I. 
  Salming OBI – Tóth Dóra, toth.dora@hunfloorball.hu 
  Salming OBI/B – Atyafi Dániel, atyafi.daniel@hunfloorball.hu 
  OBII – Liska Bálint – ob3@hunfloorball.hu 
  Zone női OB – Vígh László, vigh.laszlo@hunfloorball.hu 
  Férfi Magyar Kupa – Vígh László, vigh.laszlo@hunfloorball.hu 
  Női Magyar Kupa – Vígh László, vigh.laszlo@hunfloorball.hu 
  fiú U21 – Duró Norbert, duro.norbert@hunfloorball.hu 
  fiú U19 – Duró Norbert, duro.norbert@hunfloorball.hu 
  fiú U16 – Duró Norbert, duro.norbert@hunfloorball.hu 
  fiú U14 – Kovács Gergely, kovacs.gergely@hunfloorball.hu 
  lány U19 – Tóth Dóra, toth.dora@hunfloorball.hu 
  lány U16 – Tóth Dóra, toth.dora@hunfloorball.hu 

 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

II. Napirendi pont: Miskolci FE U19 visszalépés 

  A Miskolci FE a sorsolás után írásban jelezte, hogy az U19 fiú bajnokságtól visszalép. 

Határozat: 
  2010/09/01/II. 

A Versenybizottság a visszalépést elfogadja, a visszalépéssel kapcsolatos anyagi 
büntetésről az elnökség soron következő ülésén dönt. A korábbi sorsolás érvényben 
marad azzal a különbséggel, hogy a Miskolc aktuális ellenfele mindig szabad. A 
bajnokság rendszere annyiban változik, hogy az alsóházban két csapat lesz, melyek 4 



nyert mérkőzésig tartó párharcot vívnak. A párharcba a két csapat alapszakaszban 
játszott két mérkőzése is beleszámít, csak az esetleges döntetlen(ek) esik ki. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

III. Napirendi pont: Diamonds SK OBII visszalépés 

  A Diamonds SK az OBII bajnokságtól visszalép, ezt írásban jelezte. 

Határozat: 
  2010/09/01/III. 

A Versenybizottság a visszalépést elfogadja, a visszalépéssel kapcsolatos anyagi 
kérdésről az elnökség soron következő ülésén dönt. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

IV. Napirendi pont: White Sharks HC – Hunyadi‐MEISE női bajnoki halasztási kérelem 

A Hunyadi‐MEISE  kéri  a mérkőzés  elhalasztását,  új  időpontnak  a  december  4‐5‐i  hétvégét 
jelölte meg. A White Sharks HC támogatja a kérelmet. 

Határozat: 
  2010/09/01/IV. 

A Versenybizottság a kérelmet elfogadja, a mérkőzés új időpontja a december 4-5-i 
hétvége, a lejelentési kötelezettség ennek megfelelő. A halasztási díjat a 
Versenybizottság 2500 forintban állapítja meg tekintettel a nemzetközi kupára. 
 A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

V. Napirendi pont: White Sharks HC  hazai pálya kérelem 

A White  Sharks  HC  kérelmezi,  hogy  az  első  6  fordulóban  a  népligeti  Építők  sportpályán 
játszhassa. 

Határozat: 
  2010/09/01/V. 

A Versenybizottság a kérelmet elfogadja. 
 A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

VI. Napirendi pont: White Sharks HC  hazai pálya kérelem 

A Miskolci  FE  és  a  Paksi  FK  együttesen  kérelmezi  az U21 mérkőzés  2010.09.04.,  14.00‐ás 
kezdettől történő lejátszását. 

Határozat: 
  2010/09/01/VI. 

A Versenybizottság a kérelmet elfogadja. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

VII. Napirendi pont: White Sharks HC  ‐ SZPK‐NOKIA fiú U14 halasztási és pályaválasztói kérelem 

A White  Sharks HC  az  SZPK‐NOKIA  csapatával  közösen  kérelmezi, hogy  az  első  fordulóban 
rendezendő mérkőzés pályaválasztói  jogát  felcserélhessék és  a mérkőzést halaszthassák. A 
mérkőzés új időpontja 2010.09.12., 10.00, helyszíne Komárom. 



Határozat: 
  2010/09/01/VII. 

 A halasztási díjat (2500 forint)  a White Sharks HC‐nak mint kérelmezőnek 2010.09.10‐ig kell 
befizetnie az MFSZ számlájára 
 A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

 
VIII. Napirendi pont: Dunai Krokodilok – Debreceni FSE U14 bajnoki halasztás 

A  Dunai  Krokodilok  csapata  kérelmezi,  hogy  a  mérkőzést  október  30‐31‐i  hétvégén 
játszhassák. 

Határozat: 
  2010/09/01/VIII. 

A  kérelmet  a  Versenybizottság  engedélyezi,  az  új  időpont  2010.10.30‐31.  A  lejelentési 
kötelezettség  ennek  megfelelő.  A  halasztási  díjat  (2500  forint)2010.09.30‐ig  kell  a  Dunai 
Krokodiloknak az MFSZ számlájára befizetni. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

IX. Napirendi pont: Dunai Krokodilok – Diamonds SK U19 bajnoki halasztás 

A  Dunai  Krokodilok  csapata  kérelmezi,  hogy  a  mérkőzést  szeptember  18‐19‐i  hétvégén 
játszhassák. 

Határozat: 
  2010/09/01/IX. 

A  kérelmet  a  Versenybizottság  engedélyezi,  az  új  időpont  2010.10.18‐19.  A  lejelentési 
kötelezettség  ennek  megfelelő.  A  halasztási  díjat  (2500  forint)2010.09.17‐ig  kell  a  Dunai 
Krokodiloknak az MFSZ számlájára befizetni. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

X. Napirendi pont: Dunai Krokodilok U16 visszalépés 

A Dunai Krkodilok a sorsolás után írásban jelezték, hogy a fiú U16 bajnokságtól visszalépnek. 

Határozat: 
  2010/09/01/X. 

A Versenybizottság a visszalépést elfogadja, a visszalépéssel kapcsolatos anyagi 
büntetésről az elnökség soron következő ülésén dönt. A bajnokság menete annyiban 
változik, hogy 6 csapat vív teljes körmérkőzést (10 mérkőzés), azonban a kiírt 
fordulók nem változnak, mivel van olyan csapat mely már foglalt termet. 

 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

X. Napirendi pont: Paksi FK korkedvezmény kérelem 

A  Paksi  FK  kérelmezi, hogy Berki  Elemér  (1996‐03‐15)  és  Prókai  Péter  (1996‐04‐11)  a  férfi 
OBI/B‐ben és a fiú U21 bajnokságban korkedvezménnyel játszhasson. 

Határozat: 
  2010/09/01/X. 



A Versenybizottság a két  játékosnak U21 bajnokságban megadja a  játékengedélyt, a  felnőtt 
bajnokságba azonban nem. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

XI. Napirendi pont: OBII bajnokság 

Határozat: 
  2010/09/01/XI. 

A Versenybizottság felkéri Liska Bálintot, hogy készítse el a csoportok sorsolását, a bajnokság 
időrendjét. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

 
XII. Napirendi pont: lány utánpótlás bajnokságok 

Határozat: 
  2010/09/01/XII./a 

 A lány U16 bajnokság menetét a Versenybizottság a következőképp határozza meg: ősszel és 
tavasszal  is 3  játéknap, melyek mindegyikén minden csapat  játszik mindegyikkel  (3 meccs / 
játéknap, játéknapok: lásd versenynaptár). A termet minden esetben a hazai csapat fizeti, és 
neki kell a játékvezetőket is biztosítania. A mérkőzések játékideje 3*15 perc tiszta játékidő. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

Határozat: 
  2010/09/01/XII./b 

 A  lány U19  bajnokság menetét  a Versenybizottság  a  következőképp  határozza meg:  a  két 
csapat  egymással  11 megszerzett  pontig  küzd  a  bajnoki  címért. A  sorsolás  alapján  az  első 
mérkőzésen  a  Phoenix  FSE  a  hazai,  majd  a  csapatok  felváltva  rendezik  a  bajnoki 
mérkőzéseket. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

Üdvözlettel, 
Kovács Gergely 
         sk. 

 
Budapest, 2010.09.01. 
 


