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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség- Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2013.12.21. 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Phoenix FSE – Csokonai FT U12 mérkőzés 

A terem foglaltsága miatt a Phoenix egyesület Törökbálint helyett Érden akarta megtartani a 

mérkőzést, melyhez a Csokonai FT nem járult hozzá. 

Határozat (VB-2013/1221/1): A Versenyszabályzat 13 §/7. pontja értelmében a mérkőzést 45 

napon kötelesek bepótolni. 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. Csokonai FT – Ares U12 bajnoki mérkőzés 

A Csokonai FT képviselője a mérkőzés kezdete előtt 1 óra 48 perccel korábban a 

Hunfloorballon a mérkőzés eredményéhez beírta az 0-5-ös eredményt, ezzel feladták a 

mérkőzést, erről az ellenfelet nem értesítették, ők elutaztak a mérkőzésre. 

Határozat (VB-2013/1221/2): A Versenyszabályzat értelmében a Csokonai FT 48 órán belül 

mondta le a mérkőzést, mely 15.000 Ft kártérítést von maga után, melyből 10.000 Ft az Ares 

HC csapatát illeti meg, 5.000 Ft az MFSZ-t. Az MFSZ a rá vonatkozó rész befizetését 

felfüggeszti további szabálytalanságig. 

 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 
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3. OB3 Keleti csoport DEAC-DFSE mérkőzés 

Az eredményt nem jelentették le a mai napig, a mérkőzés 1 hónapja volt. 

Határozat (VB-2013/1221/3): A bajnokság kiírásának értelmében újfent 3.000 Ft büntetést 

kap a mérkőzésen hazaiként szereplő DEAC csapata és az eredményt mihamarabb pótolnia 

kell. 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

4. OB3 Keleti csoport 2. forduló elmaradt mérkőzései 

A 2. fordulóban elmaradt MEISE – DFSE és DEAC – MEISE mérkőzéseket pótolni kell 45 

napon belül. 

Határozat (VB-2013/1221/4): A Versenybizottság a csapatokat a VSZ betartására kötelezi, 

azaz mindkét mérkőzést az eredeti időponthoz képest 45 napon belül pótolniuk kell. 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született 

5. Kinizsi – Phoenix FSE U16 mérkőzés 

Folyamatos, utolsó pillanatban történő időpont változtatás miatt a vendég csapatot kellemetlen 

helyzetbe hozta a Kinizsi egyesület. 

 

Határozat (VB-2013/1221/5): Felszólítjuk a Kinizsi csapatát, hogy a jövőben nagyobb 

figyelmet fordítson az utánpótlás mérkőzések lejelentésére. Ellenkező esetben a VB 

érvényesíteni fogja a VB-2013/1103/5 határozatba foglalt 5.000 Ft-os pénzbüntetést. 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 
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6. Eszterházy MEISE – Phoenix FSE U12 lány  mérkőzés 

A 2013.december 15.ére kiírt mérkőzés a terem foglaltsága miatt elmaradt. Az új időpont már 

nem volt jó a Phoenix Fireball csapatának. 

 

Határozat (VB-2013/1221/6): A mérőzés új időpontban történő lejátszását a 

Versenybizottság engedélyezi. A VSZ 13 §/7. pontja értelmében a mérkőzést 45 napon kéne 

pótolni,de a sűrű versenynaptár miatt (és hogy utánpótlás mérkőzések ne maradjanak el) a VB 

engedélyezi, hogy a mérkőzést legkésőbb 2014.május 18-ig játssza le a két csapat. 

 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2013. december 29-ig 

van fellebbezési lehetőség. Mivel a csapatok értesítése csak december 28-án történt meg,a 

fellebbezési határidő 2014.január 5. 

Budapest, 2013. december 21. 

 ................................  ...................................  

 Jaczkó Róbert Gyula sk. Liska Bálint sk.  

 


