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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014.01.07. 

Résztvevők: Füzi Gábor, Jaczkó Róbert Gyula, Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Trampolin SE - Kinizsi-Origo U16-os mérkőzés 

A 2014.január 5-én lejátszott bajnoki mérkőzésen a Kinizsi csapatában Tósoki Dávid 

jogosulatlanul lépett pályára (igazolása volt, de nem lett nevezve a Hunfloorballon). 

Határozat (VB-2014/0107/1): A Versenyszabályzat 13 §/3. pontja értelmében a mérkőzést a 

vétlen csapat (Trampolin SE) nyerte 5-0-s gólkülönbséggel. Ezen felül a VB (VB-

2013/1103/5) számú határozata értelmében a Kinizsi-Origo csapatának be kell fizetnie a 

korábban felfüggesztett 5000 forintos pénzbüntetést a Magyar Floorball Szakszövetség 

bankszámlájára. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. Szegedi FE - ARES HC Salming OB2 –es bajnoki mérkőzés lejelentése 

A Szegedi FE csapata a 2014.január 11-12-i hétvége kiírt bajnoki mérkőzést nem jelentette le 

2013.december 29. 24.00-ig (a figyelmeztetést követően 2013.december 30-éá 13 óra 20 

perckor megtörtént a lejelentés). 
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Határozat (VB-2014/0107/2): A Versenybizottság a korábban alkalmazott büntetést rója ki a 

Szegedi FE csapatára. A korábbi döntést (VB-2013/1016/3) követve, a Szegedi FE csapatát 

10.000 forintos pénzbüntetésre kötelezi, de a befizetést felfüggeszti, amennyiben ebben a 

bajnoki szezonban a Szeged FE csapata több szabályszegést nem követ el. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. OB3 Keleti csoport DEAC - DFSE mérkőzés (X3M OB3-as bajnoki mérkőzés) 

A 2013.december 14-én lejátszott DFSE – DEAC floorballer.hu bajnoki mérkőzésen Szabó 

Bence és Albert Lajos jogosulatlanul lépett pályára a DEAC floorballer.hu csapatában 

Határozat (VB-2014/0107/3): A Versenyszabályzat 13 §/3. pontja értelmében a mérkőzést a 

vétlen csapat (DFSE) nyerte 5-0-s gólkülönbséggel. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. Phoenix Fireball - ARES HC női és férfi U19-es mérkőzések 

A 2013.november 24-én lejátszott Phoenix Fireball SE- ARES HC női és férfi U19-es 

meccsek esetében vitás eset alakult ki, ezért a Versenybizottság a mérkőzések újrajátszását 

rendeli el. 

Határozat (VB-2014/0107/4): A mérkőzéseket legkésőbb 2014.június 1-ig (pótnap) kell 

lejátszani. A felmerülő teremköltséget a Magyar Floorball Szakszövetség fizeti, a 

játékvezetőket a Phoenix Fireball csapatának kell biztosítani. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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5. ESZTERHÁZY MEISE - Phoenix Fireball női U19-es bajnoki mérkőzés 

A női U19-es bajnokság 3. fordulójára kiírt bajnoki mérkőzést az Eger csapata a 

Versenybizottsági ülés időpontjáig(!) nem jelentette le (határidő: 2013.december 29. 24.00 

óra). 

Határozat (VB-2014/0107/5): A Versenykiírás 12 §/ 4. pontja értelmében a mérkőzést 5-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja a Versenybizottság. Ezen felül a Versenybizottság 

az Eszterházy-MEISE csapatát a VSZ 23 §/3. pontja értelmében 15.000 forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi, melyből 10.000 forint a vétlen csapatot, 5000 forint a Magyar 

Floorball Szakszövetséget illeti. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6 . ESZTERHÁZY MEISE - ARES HC mérkőzések 

A két együttes előzetesen megegyezett abban (a VB jóváhagyásával), hogy a felnőtt és U19-

es női mérkőzéseiket (oda-vissza vágó) egy napon rendezik meg a költségek minél lejjebb 

faragása érdekében. Az Ares egyesülete Pakson meg is rendezte a két U19-es mérkőzést, 

azonban az Eger csapata által lejelentett két időpont a női bajnokságra nem fedi a valóságot, 

mivel a VB ülés napjáig az ellenfél vezetője nem tudja, hogy mikor játszanak 

TÉNYLEGESEN és kénytelen volt a két női OB mérkőzést lemondani, elhalasztani. 

Határozat (VB-2014/0107/6): A Versenybizottság a kialakult helyzetre való tekintettel nem 

érvényesíti a mérkőzés lemondására vonatkozó VSZ 23 §/3. pontját, a mérkőzéseket 

hivatalosan elhalasztottnak tekinti, így a VSZ értelmében az eredeti időponttól számított 45 

napon pótolni kötelesek. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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A Versenybizottság nyomatékosan felhívja az Eszterházy MEISE csapatának figyelmét, hogy 

fordítsanak nagyobb figyelmet az adminisztrációra és a határidők betartására! Nem célunk a 

büntetések kiosztása, de kötelesek vagyunk kiosztani őket. 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2014. január 15-ig van 

fellebbezési lehetőség.  

 
2014. január 7. 

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

 Jaczkó Róbert Gyula sk. Liska Bálint sk. Füzi Gábor sk  

 


