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1. Phoenix FSE kérvénye késedelmes lejelentéssel kapcsolatban

A  Phoenix  Fireball  SE  nem  tett  eleget  a  Versenyszabályzat  12.§-ában  meghatározott

lejelentési  kötelezettségének  a  17.  fordulóra  kiírt  Phoenix  Fireball  –  SZPK  Kairos  Club

mérkőzésével  kapcsolatban.  A  határidőt  követő  héten  a  lejelentések  ellenőrzésekor  ezt

jeleztük feléjük, így a lejelentés pótlásáért  kérvényt  írtak, melyet  a jegyzőkönyv  1. számú

melléklete tartalmaz.  A  lejelentésnél  elismerték  a  mulasztást,  egyúttal  arra  kérték  a

Versenybizottságot,  hogy legyen tekintettel  arra, hogy az idei évben még nem követtek el

mulasztást,  illetve  mindkét  csapat  tudott  a  mérkőzés  lejelentési  időpontról.  Ezen  kívül  a

kérvényben kitértek arra is, hogy segítette volna az Egyesület munkáját, ha a lejelentéseket a

Versenybizottság  körültekintőbben  ellenőrzi,  akár  az  ilyen  irányú  feladat  célirányos

leosztásával.

A  kérvényt  ebben  a  formában  a  Versenybizottság  csak  elutasítani  tudja.  Amennyiben  a

Phoenix  Fireball  csapata  a  kérvénynek  megfelelően  mindenképpen  le  szeretné  játszani  a

mérkőzést,  javasoljuk,  hogy  méltányossági  kérelemként  nyújtsa  be  újra  megfelelően

alátámasztva, és ez esetben azt továbbítani fogjuk az Elnökség felé elbírálásra. A kérvényben

a  Versenybizottság  működésével  kapcsolatos  kéréseket,  tanácsokat  a  bizottság  fontolóra

veszi. A szezonban minden csapatnak járó „joker” lejelentési lehetőséget ez a határozat nem

érinti, a Phoenix továbbra is élhet a 24 órán belüli késedelmes lejelentés egyszeri jogával.
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Határozat (VB-2017/02/28/1):

A  Versenyszabályzat  12.§-a  egyértelműen  rendelkezik  a  lejelentések  határidejéről  és

módjáról, ezt a Vsz. 34.§-a alapján nem utasíthatja felül. A Vsz. 12. §/4. pontja és a 23.§/3./a.)

pontja  alapján  a  Versenybizottság  a  Phoenix  Fireball  SE-t  25  000  Ft  átalány-kártérítés

megfizetésére  kötelezi,  amelyből  15  000  Ft  az  SZPK Kairos  Clubot,  10  000  Ft  pedig  a

Szakszövetséget illet, ezen felül a mérkőzést 5-0-s végeredménnyel jóváírja az SZPK Kairos

Club javára.

A határozat 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született.

2. Dunai Vidrák visszalépése

A  Dunai  Vidrák csapatvezetője  2017.  február  8-án  váratlan  magánéleti  változásokra

hivatkozva visszaléptette csapatát  a Lány U13-as bajnokság további küzdelmeitől. Mivel a

visszalépés ideje és az adott  héten rendezett  forduló mérkőzése (2017. február 11. 13:30)

közötti  idő  szűkössége  hátrányosan  érinthette  a  szervező  Ares  HC  csapatát,  ezért  a

Versenybizottság ezt a mérkőzés lemondásának tekinti, és ennek alapján fog róla határozni. A

további,  már  lejelentett,  de  utólag  törölt,  vagy  törlendő  mérkőzésekkel  kapcsolatban  a

Versenybizottság egyéb határozatot nem hoz.

Határozat (VB-2017/02/28/2): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 30.§/1.) pontja alapján a Dunai Vidrák  csapatának

minden eddigi eredményét és lejelentett mérkőzését törli, egyben megállapítja, hogy a csapat

a 2016/2017. Lány U13 bajnokság utolsó (5.) helyezettjeként zárt. 

Ezen  felül  a  Versenybizottság  a  Vsz.  23.§/3./b.)  pontja  alapján  a  Dunai  Vidrák  csapatát

15  000  Ft  átalány-kártérítésre  kötelezi,  melyből  10  000  Ft  az  Ares  HC-t,  5  000  Ft  a

Szakszövetséget illet.

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született.

www.salming.hu



Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803

Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu

Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu

3. Fekete Ló, Ajka ki nem állása a Magyar Kupában

A Fekete Ló, Ajka floorball csapatának a Torpedo Justitia SC csapatát kellett volna fogadnia a

Magyar  Kupa 0.  fordulójában.  Az eredeti  időpontra  kiírt  mérkőzést  a  felek a  szabályokat

betartva elhalasztották november 5. 11:30-ra, azonban az elhalasztott időpontban a Fekete Ló

csapata nem tudott  kiállni.  Ezt a csapatvezető  november 3-án 17:23-kor, azaz a mérkőzés

megkezdését megelőző 48 órán belül jelezte a Főtitkár és a VB felé, egyúttal elismerték, hogy

hibáztak, és jelezték, hogy a szabályok értelmében kiszabott büntetést elfogadják.

Határozat (VB-2017/02/28/3): 

A Versenyszabályzat 24.§/1.) pontja alapján a mérkőzést 5-0-s végeredménnyel a Torpedo

Justitia  SC-nek  ítéli,  és  a  versenysorozatban  őt  jelöli  meg  továbbjutónak.  Ezen  felül  a

Versenyszabályzat 23.§/4./a.) pontja alapján a Fekete Ló, Ajka csapatát 35 000 Ft átalány-

kártérítés  befizetésére  kötelezi,  melyből  25  000 Ft  a  Torpedo  Justitia  SC-t,  10  000 Ft  a

Szakszövetséget illet.

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született.

A  határozatokal  szemben  2017.  március 8-ig  lehet  fellebbezést  benyújtani  a

Versenyszabályzat szerinti feltételekkel.
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Tisztelt Versenybizottság! 

Tisztelt Főtitkár! 

Tisztelt SZPK! 

 

Kérelem le nem jelentett mérkőzés miatt 

 

Ma délután kaptam egy üzenetet, hogy nem látni a március 12-ére kiírt Phoenix – SZPK A mérkőzés 

lejelentését a hunfloorball.hu oldalon.  Természetesen igyekeztem utána nézni, de valóban nem 

találtam.  

Úgy tűnik, a másik 2 mérkőzés lejelentése (U13 és női bajnoki) után valami miatt megszakadt a 

folyamat vagy a mentés nem sikerült, de lényeg, hogy a mérkőzést hivatalosan nem sikerült 

lejelenteni.  Terem lefoglalva, az ellenfél tudott a meccs időpontjáról – László Péternek már 

korábban fb-n jeleztem, hozzátéve, hogy még a teremgazda végleges válaszára várunk (jan.24-én 

este) – de a tények is azt mutatják, a mérkőzés felvitele elmaradt. Sajnálatos, hogy ez csak a 

lejelentési határidő után másfél héttel derült ki, bár én hibáztam, de a Versenybizottság sem 

kontrollálta az eseményket. 

Már az elmúlt évben, de korábban is kérés volt, hogy az egyesületek munkáját segítendő, a VB 

hozzon létre egy koordinátori rendszert, ami szükség esetén értesíti az egyesületeket a hiányról 

(Tóth Dóra végezte korábban ezt a feladatot, kiválóan).  

 

Azzal a kérelemmel fordulok a Versenybizottsághoz, hogy a határidőn túli lejelentést 

engedélyezzék, tekintettel ara, hogy az idei évben még a 7 bajnokság egyikében sem vétettünk 

hibát, és szeretnénk, ha a pályán dőlne el a 2 pont sorsa.  

 

 

Kérjük a mérkőzés lejelentésének engedélyezését. 

 

A pozitív elbírálás reményében üdvözlettel: 

 

Varsányi Zsuzsanna 

Phoenix Fireball SE 

PHOENIX Fireball SE    www.phoenixfloorball.hu      
1122  Bp. Maros u.  8   floorball@phoenixfloorball.hu       
Adószám: 18254675 - 1 - 43   +36 - 20 /9568956    
CIB: 10700440 - 42903408 - 51100005     
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