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1. napirendi pont: Torpedo JSC – Szolnok CFK féfi OB I. 17. forduló mérkőzés 
 

A VB megállapítja, hogy a 2009/03/26/3. számú határozata alapján a Torpedo 
JSC – Szolnok CFK OBI. Ffi mérkőzés nem lett lejelentve a hazai csapat 
mulasztásából. 

 
 
2009/04/13/1. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a Torpedo JSC – Szolnok CFK férfi OB I. 17. forduló 
mérkőzését a vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a 
Szolnok CFK csapata kapja. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

2. napirendi pont: IBK CH – DFSE 13. forduló OBI. mérkőzése  
 

A VB megállapítja, hogy a 2009/03/26/9. számú határozata alapján az IBK CH - 
DFSE OBI. Ffi mérkőzés nem lett lejelentve a hazai csapat mulasztásából. 

 
 
2009/04/13/2. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az IBK CH – DFSE 13. forduló OBI. Mérkőzését a vendég 
csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a DFSE csapata kapja. 
4 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

3. napirendi pont: 20. forduló DFSE – MEISE férfi OBI. mérkőzése 
 

A VB megállapítja, hogy a 2009/03/26/10. számú határozata rosszul lett 
meghozva, mert elkerülte a VB figyelmét, hogy az őszi fordulóban az érintett 
csapatok pályaválasztói jogot cseréltek, így most a DFSE csapata volt a hazai. 
 



2009/04/13/3. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a 2009/03/26/10. számú határozatát visszavonja. Továbbá 
határoz arról, hogy a DFSE – MEISE 20. forduló OBI mérkőzését a vendég csapat nyerte 0-5 
gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a MEISE csapata kapja. 
4 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

4. napirendi pont: Az MFSZ Fegyelmi Bizottságának határozata 
 

Az MFSZ FB levele a VB-hez: 
„A MFSZ Fegyelmi Bizottsága 2009. ápr. 9-én tartott ülésén Pazsák 
Csaba 2009. március 28-án a Salming OB1 19. fordulójának Debreceni 
FSE–SZPK mérkőzésen verekedés miatti végleges kiállítása 
következtében automatikusan megindított fegyelmi eljárás folyamán 
megállapította, hogy Pazsák Csaba nem követte el a kiállítás 
alapjául szolgáló kötelezettségszegést, tehát sem verbálisan, sem 
tettlegesen nem bántalmazta a játékvezetőt. Emiatt a Fegyelmi 
Bizottság felmentő határozatot hozott.” 
 
 

2009/04/13/4. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy Pazsák Csaba játszhat a soron következő mérkőzésen. Nem 
kell a versenyszabályzat szerinti mérkőzésről való eltiltását letölteni. 
4 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 
 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (laszlo.voros@hunfloorball.hu) 
 
 
 
Ajka, 2009. április 13. 
 
 
 
 PH. Kovács Tamás 
   VB elnök  


