
JEGYZŐKÖNYV 
(Internetes-Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2008. 10. 15. 

Helyszín: Ajka, Avar utca 49. 

Résztvevők: Kovács Tamás (elnök), Liska Bálint, Türinger József, Jánosa Márton 

Nem vett részt: Kovács Petra 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Tamás 

 
1. napirendi pont: VESC Lizards FSE – Paksi FK OBII, U19 mérkőzések halasztása 

 

Kovács Tamás a VESC Lizards FSE képviselője, 2008. 10. 05-én írásban jelezte a 
VB-nek, hogy az eredetileg kiírt VESC Lizards FSE – Paksi FK OBII és U19 
mérkőzések időpontját (2008. 10. 19. 15:00 és 17:00) elhalassza a két csapat közös 
megegyezésével. Az új időpont: 2008. 11. 08. 15:00 és 17:00 óra. 

2008/10/15/1. számú határozat 
 
A Versenybizottság a kérelmet elfogadja és engedélyezi a halasztást. A halasztási eljárási díjat 
(3.000 Ft) a VESC Lizards FSE csapatának kell megfizetni az MFSZ felé. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

2. napirendi pont: Kovács Gergely levele 
 

Kovács Gergely, az IBK CH – Triton képviselője 2008. 10. 09-én írásban kérelmezte, 
hogy hazai pályának a Klébersberg Kunoó Általános Iskola és Gimnáziumot jelölné 
meg (1028 Budapest Szabadság u. 23.). A pálya megfelel az előírásoknak, IFF 
palánkot használnának. Színvonalasabb fordulókat tudnának ott rendezni, mint a TF 
teremben. Továbbá az IBK CH – Triton – SZPK – Nokia női OB 7. forduló 
mérkőzését halasztani kívánják 2008. 11. 16. 18:00 órára. Az ellenfél csapat 
beleegyezett. 

2008/10/15/2. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy az IBK CH – Triton hazai pályája, 2008. 10. 
15-től a Kléberseber Kunoó Általános Iskola és Gimnázium. A mérkőzés halasztást 
engedélyezi. A halasztási eljárási díjat (3.000 Ft) az IBK CH – Triton csapatának kell 
megfizetni az MFSZ felé. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 



3. napirendi pont: PFSE – Torpedo JSC U13 mérkőzés 
 
 

A PFSE – Torpedo JSC 1. forduló (2008. 10. 11. 17:00 TF D. terem) mérkőzésének 
jegyzőkönyve, illetve Varsányi Zsuzsanna, a PFSE képviselője írásos jelzése (2008. 
10. 12.) alapján a Torpedo JSC 5 fő játékossal jelent meg a mérkőzés kezdetekor. 20 
perccel a mérkőzés kezdetekor sem változott a létszám.  

 
2008/10/15/3. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a Torpedo JSC nem jelent meg a mérkőzésen 
a Versenyszabályzat IV. rész 15. § alapján, így a mérkőzést a hazai csapat nyerte 5-0 
gólkülönbséggel és a győzelemért járó 2 bajnoki pontot is a PFSE csapata kapja. Továbbá a 
VB 1 pontot levon a Torpedo JSC OBI felnőtt csapatától a Versenyszabályzat 15. § 3. alapján.  
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

4. napirendi pont: SZPK-Nokia – WS mérkőzések 
 

Kovács Barna, az SZPK-Nokia képviselője 2008. 10. 13-án írásban jelezte a VB felé, 
hogy a 6. forduló SZPK-Nokia – WS férfi OBI és női OB mérkőzések időpontját egy 
órával későbbre tennék a munkanap miatt. Az ellenfél kérte ezt a változtatást.  

2008/10/15/4. számú határozat 
 
A Versenybizottság engedélyezi a mérkőzés időpontjainak a változtatását. A mérkőzés 
időpontja: 
 SZPK-Nokia – WS  Férfi OBI 2008. 10. 18. 19:30 
    Női OB 2008. 10. 18. 17:30 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

5. napirendi pont: DFSE – Szolnok CFK női MK mérkőzés 
 

A DFSE csapata nem tudta a DFSE – Szolnok CFK női MK 2. forduló mérkőzést 
kiírni időben a Versenyszabályzat III. rész 5. § szerint. 

2008/10/15/5. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a DFSE – Szolnok CFK 2. forduló női MK 
mérkőzést a vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel, és a győzelemért járó két pontot is a 
Szolnok CFK kapja.  
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 
 
 
 



6. napirendi pont: Le nem, vagy későn lejelentett mérkőzések 
 

A Versenybizottság az alábbi hibákat észlelte a bajnokságok során: 

- 5. forduló, Paksi FK – Szolnok CFK U19 mérkőzés nem a Versenyszabályzat III. 
rész 5. § szerint lett leadva. 

- 6. forduló, MEISE – PFSE U19 mérkőzés nincs lejelentve a Versenyszabályzat III. 
rész 5. § szerint. 

- 7. forduló, DFSE – Diamonds X3M Team U17 mérkőzés nincs lejelentve a 
Versenyszabályzat III. rész 5. § szerint. 

- 7. forduló, Szolnok CFK – Neumann FSE U15 mérkőzés nem a Versenyszabályzat 
III. rész 5. § szerint lett leadva. 

- 7. forduló, DFSE – Diamonds X3M Team U13 mérkőzés nincs lejelentve a 
Versenyszabályzat III. rész 5. § szerint. 

- 7. forduló, Szolnok CFK – Neumann FSE OBI mérkőzés nem a Versenyszabályzat 
III. rész 5. § szerint lett leadva. 

 
2008/10/15/6. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy az 5. forduló, Paksi FK – Szolnok CFK U19 
mérkőzést a vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel, és a győzelemért járó két pontot is a 
Szolnok CFK kapja. A VB figyelmezteti a Paksi FK csapatát, hogy következő hasonló 
mulasztáskor az egyesület adott nem (férfi, női) legmagasabb osztályában induló felnőtt 
csapatától 1 pontot, a harmadik és további esetekben 2-2 pontot levon. (Versenyszabályzat 15. 
§ 3.) 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. 
 
2008/10/15/7. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a 6. forduló, MEISE – PFSE U19 mérkőzést a 
vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel, és a győzelemért járó két pontot is a PFSE kapja. 
A VB figyelmezteti a MEISE csapatát, hogy következő hasonló mulasztáskor az egyesület 
adott nem (férfi, női) legmagasabb osztályában induló felnőtt csapatától 1 pontot, a harmadik 
és további esetekben 2-2 pontot levon. (Versenyszabályzat 15. § 3.) 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 
2008/10/15/8. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a 7. forduló, DFSE – Diamonds X3M Team 
U17 mérkőzést a vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel, és a győzelemért járó két pontot 
is a Diamonds X3M Team kapja. A VB figyelmezteti a DFSE csapatát, hogy következő 
hasonló mulasztáskor az egyesület adott nem (férfi, női) legmagasabb osztályában induló 



felnőtt csapatától 1 pontot, a harmadik és további esetekben 2-2 pontot levon. 
(Versenyszabályzat 15. § 3.) 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
2008/10/15/9. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a 7. forduló, Szolnok CFK – Neumann FSE 
U15 mérkőzést a vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel, és a győzelemért járó két pontot 
is a Neumann FSE kapja. A VB figyelmezteti a Szolnok CFK csapatát, hogy következő 
hasonló mulasztáskor az egyesület adott nem (férfi, női) legmagasabb osztályában induló 
felnőtt csapatától 1 pontot, a harmadik és további esetekben 2-2 pontot levon. 
(Versenyszabályzat 15. § 3.) 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
2008/10/15/10. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a 7. forduló, 7. forduló, DFSE – Diamonds 
X3M Team U13 mérkőzést a vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel, és a győzelemért járó 
két pontot is a Diamonds X3M Team kapja. A VB figyelmezteti a DFSE csapatát, hogy 
következő hasonló mulasztáskor az egyesület adott nem (férfi, női) legmagasabb osztályában 
induló felnőtt csapatától 1 pontot, a harmadik és további esetekben 2-2 pontot levon. 
(Versenyszabályzat 15. § 3.) 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
2008/10/15/11. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a 7. forduló, Szolnok CFK – Neumann FSE 
OBI mérkőzést a vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel, és a győzelemért járó két pontot 
is a Neumann FSE kapja. A VB figyelmezteti a Szolnok CFK csapatát, hogy következő 
hasonló mulasztáskor az egyesület adott nem (férfi, női) legmagasabb osztályában induló 
felnőtt csapatától 1 pontot, a harmadik és további esetekben 2-2 pontot levon. 
(Versenyszabályzat 15. § 3.) 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 

7. napirendi pont: 2008/09/27/5. számú határozat felülvizsgálata 
 

A VB megállapítja, hogy az ARES HC játékosokat igazolt az U15 csapatába, így 
nem lép vissza az U15 bajnokságból. 

 
2008/10/15/12. számú határozat 
 
A VB nem törli az ARES HC U15 csapatát a bajnokságból. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 
 
 
 
 
 



A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (focilaci@yahoo.com) 
 
 
 
Ajka, 2008. október 15. 
 
 
 
 
 
 PH. Kovács Tamás 
   VB elnök  


