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1. Phoenix FSE – Neumann U19 elmaradt mérkőzés 

 

A 2013. április 20-ára kiírt mérkőzést a Neumann FSE lemondta. A levelükben halasztásról 

írtak, de azóta sem került sor a mérkőzés lejátszására. A lemondásra 48 órán belül került sor. A 

VB így a VSZ 23. § 4. pontját alkalmazza. 

 

Határozat (VB-2013/0906/1): A VSZ 23.§ 6./ pontja alapján a mérkőzések győztese 5-0 

arányban a Phoenix FSE csapata. A Neumann csapatát a VSZ 23. § 4./b pontja alapján 20 000 

Ft kártérítés terheli, amelyből 15 000 Ft a vétlen csapatot, 5 000 Ft a szövetséget illet meg. A 

kártérítést 15 napon belül kell átutalnia az egyesületnek a kedvezményezetteknek. A 

Szakszövetség a mérkőzésre hivatkozva rendkívüli méltányosságból kártalanításként 20 000 Ft 

jóváírást biztosít a Phoenix FSE egyesület által befizetendő összegekből történő jóváírással. A 

VB tagjai határozottan megfogalmazzák azon céljukat, hogy a jelenlegi Elnökség illetve 

bizottsági tagok megválasztását megelőző hasonló szituációkkal nem tud és a jövőben nem 

kíván foglalkozni. Ezen rendkívüli méltányosság kizárólag abban az esetben gyakorolható 

amennyiben a megnevezett egyesület minden további követelésétől eláll, így a szakszövetség a 

teremhasználattal kapcsolatos számlákat sem vizsgálja felül. A határozat 2 igen mellett, 

egyhangúlag született. 

 

 

2. Szelley Csongor U14-ban való szerepeltetése 

 

Az IBK Cartoon Heroes csapata kérvényezte, hogy Szelley Csongor (született 2005. január 5.), 

aki 5 nappal az U14-es bajnokságra vonatkozó minimum korhatári előírásnál fiatalabb, had 

szerepelhessen a bajnokságban. 

 



Határozat (VB-2013/0906/2): A VB a kérésnek helyt ad, hozzájárul, hogy Szelley Csongor 

játékengedélyt kaphasson a 2013-14-es szezonban az U14-es utánpótlás bajnokságra. A 

határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

3. IBK Cartoon Heroes kérvénye 3 U16-os játékos korkedvezményére vonatkozóan 

 

Az IBK Cartoon Heroes csapata kérvényezte, hogy 3 U16-os bajnokságban szereplő játékosuk 

had játszhasson a felnőtt férfi OB1-es bajnokságba. Saját bevallásuk szerint alkalmasak a 

bajnokságban való szereplésre. 

 

Határozat (VB-2013/0906/3): A VB a kérésnek helyt ad, hozzájárul, hogy a 3 érintett játékos  

(Takács Roland - szül.: 1999.05.14., Pupek Márkó - szül.: 1999.06.07., Szelley Áron Krisztián 

- szül.: 1999.06.07.) játékengedélyt kaphasson a 2013/14-es szezon felnőtt férfi OB1-es 

bajnokságába. Ehhez kapcsolódóan a nevezett játékosok versenyeztetésének minden kockázatát 

az IBK Cartoon Heroes viseli. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

4. A Miskolci Floorball Egyesület kérvényezi egy női kapus nevezését a felnőtt férfi OB2-

es bajnokságba. 

Drótos Gyöngyi (volt U19-es válogatott) a miskolciak egyetlen felnőtt női játékosa, aki több 

éve az OB3-as bajnokságban véd, anyagi- és egyéb okokból nem tudja vállalni egy női 

csapathoz való csatlakozást és így kérvényezték, hogy játszhasson a férfiakkal. Speciális esetről 

lévén szó, így nem kívánunk ebből precedenst teremteni. Reméljük a többi OB2-ben szereplő 

csapatnak nem fog fellebbezéssel élni és ezzel egy játékos játéklehetőségét elvenni. 

 

Határozat (VB-2013/0906/4): A VB a kérésnek helyt ad, hozzájárul, hogy Drótos Gyöngyi 

játékengedélyt kaphasson a 2013/14-es szezonra a felnőtt férfi OB2-es bajnokságra. A határozat 

2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

5. A Trampolin SE kérvényezte, hogy Réti Anna játszhasson a fiú U14-es bajnokságban 

túlkorosként. 



Réti Anna 1999-es születésű, így az U14-es bajnokságban túlkoros. Kérelem indoklása: 

„Edzőként sem javaslom, hogy 98-as fiúk ellen játsszon. A szülei sem támogatnák, hogy abban 

a korosztályban versenyezzen. Kijelentették, hogy ha nem tud ott játszani, akkor keresnek 

valami kiegészítő sportot Neki. Szeretném, ha a kislány nem kallódna el, mivel a női vonalnak 

szüksége van az utánpótlásra.” 

 

Határozat (VB-2013/0906/5): A VB a kérésnek helyt ad, hozzájárul, hogy Réti Anna 

játékengedélyt kaphasson a 2013/14-es szezonra az U14-es bajnokságra. A határozat 2 igen 

mellett, egyhangúlag született. 

 

 

6. Pályaválasztói jog felcserélése az IBK Cartoon Heroes – Dunaújvárosi Főiskola RTF 

mérkőzéseken. 

Mindkét fél kölcsönösen beleegyezett a cserébe, így a VB sem gördít ez elé akadályt. A 

bajnokság így módosulna: 4. forduló: október 19-20. - CH a pályaválasztó, 11. forduló: január 

25-26. - Dunaújváros a pályaválasztó. 

 

Határozat (VB-2013/0906/6): A VB a kérésnek helyt ad, hozzájárul, hogy a két mérkőzésen 

felcseréljék a pályaválasztói jogokat. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

7. Pályaválasztói jog felcserélése az IBK Cartoon Heroes – Kinizsi TTK mérkőzéseken. 

Mindkét fél kölcsönösen beleegyezett a cserébe, így a VB sem gördít ez elé akadályt. A 

bajnokság így módosulna: 2. forduló: szeptember 28-29. - CH a pályaválasztó 9. forduló: nov. 

30-dec 1. - Kinizsi a pályaválasztó. 

 

Határozat (VB-2013/0906/7): A VB a kérésnek helyt ad, hozzájárul, hogy a két mérkőzésen 

felcseréljék a pályaválasztói jogokat. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

8. Tamási Áron Általános Iskola kárpótlása 

A Tamási Áron Iskola időben benevezett és befizette a nevezési díjat a 2013/2014-es bajnoki 

év unihoki versenyeire. A 3 korosztály közül 1 rendben le is ment, részt vettek. A másik 2 

korosztályban nem tudtak elindulni, mert a selejtezőt, döntőt a - iskolával nem egyeztetve - 



kiírás szerinti idő után rendezték meg. A további szabálytalanság mellett (be nem nevezett 

iskola részvétele és pontszerzése) azóta sem kaptak értesítést, hogyan tervezi a szövetség az 

iskola kárpótlását, kártalanítását. 

 

Határozat (VB-2013/0906/8): A VB a 2013/14-es tanévben a Tamási Áron Általános Iskola 

és Német Kéttannyelvű Nemzetiségi Gimnázium számára elengedi a nevezési díjakat. A 

határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

9. Pályaválasztói jog felcserélése az IBK Cartoon Heroes – Arec HC női mérkőzéseken. 

Mindkét fél kölcsönösen beleegyezett a cserébe, így a VB sem gördít ez elé akadályt. A 

bajnokság így módosulna: 1. forduló: szeptember 28-29. – Cartoon Heroes a pályaválasztó 6. 

forduló: nov. 23-24. – Ares HC a pályaválasztó. 

 

Határozat (VB-2013/0906/9): A VB a kérésnek helyt ad, hozzájárul, hogy a két mérkőzésen 

felcseréljék a pályaválasztói jogokat. A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2013. szeptember 14-ig 

van fellebbezési lehetőség. 

 

Komárom, 2013. szeptember 6. 

  

 

 ……………………………………. ……………………………………. 

 Füzi Gábor Jaczkó Róbert Gyula 


