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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség- Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2013.11.23. 

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

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. DEAC csapatának visszalépése az U16-os bajnokságtól 

Lánczi András 2013. november 11-én e-mailben értesítette a Versenybizottságot, hogy 

palánkhiány miatt kénytelenek visszalépni a bajnokságtól. A VB javasolta, hogy az őszi 

mérkőzéseiket idegenben játsszák le, és remélhetőleg tavaszra megoldódik a probléma. A 

csapat ezzel sem tudott élni, mert ez jelentős anyagi megterheléssel járt volna. 

Határozat (VB-2013/1123/1): A Versenybizottság elfogadja a DEAC visszalépését, de a 

Versenyszabályzat 30 §/ 4. pontja értelmében az Elnökség akár 30.000 forintos pénzbüntetést 

is kiszabhat (ez csökkenthető vagy növelhető 20.000 forinttal) a visszalépő egyesülettel 

szemben. A pénzbüntetés kiszabásáról az Elnökség a következő ülésén dönt. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. Phoenix Fireball - SZPK Nokia-Komárom  U14-es bajnoki mérkőzése 

2013.november 9-én 16.00 órás kezdettel a Phoenix Fireball SE csapata az SZPK-Nokia 

Komárom U14-es együttesét fogadta. A mérkőzés elmaradt, mert a VB korábbi döntése 

értelmében a felnőtt női bajnokságban is pályára lépő túlkoros lányok nem szerepelhetnek az 

fiú U14-es bajnokságban. Jaczkó Róbert Gyula Versenybizottsági tag a helyszínen tekintette 

meg a mérkőzést és beszámolója szerint le tudták volna játszani a találkozót a túlkoros lányok 

szerepeltetése nélkül is. 
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Határozat (VB-2013/1123/2): A Versenybizottság a Phoenix Fireball SE csapatát a 

Versenyszabályzat 23 §/ 4/b. pontja értelmében a 20.000 forintos pénzbüntetéssel sújtja. A 

20.000 forintból 15.000 forint a vétlen csapatatot (SZPK Nokia-Komárom), míg a 

fennmaradó összeg, 5.000 ft az MFSZ-t illeti meg. Továbbá felkérjük az Elnökséget, hogy 

vizsgálja ki a találkozó lemondásának körülményeit, különös tekintettel a lemondás módjára 

és annak a vendég együttessel való közlésére. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. Phoenix Fireball U12-es túlkoros lányok 

Kérvény érkezett a Phoenix Fireball csapatától, hogy lány túlkoros játékosok pályára 

léphessenek a fiú U12-es bajnokságban. 

Határozat (VB-2013/1123/3): A Versenybizottság a következő játékosok pályára lépését 

engedélyezi a fiú U12-es bajnokságban: 

Hajdú Dorottya, Papp Rebeka Beatrix, Szkurka Dóra, Magyar Petra 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. OB3 keleti-csoport eredmény fel nem töltése 

AZ X3M OB3-as bajnokság keleti csoportjának első játéknapját 2013. november 17-én 

játszották Egerben. A mérkőzések eredményeiről a rendező csapat semmilyen tájékoztatást 

nem adott a Versenybizottság felé. Mivel online jegyzőkönyv-vezetés nem volt, a 

Versenykiírás 17./f. értelmében a pályaválasztó csapatoknak (Eszterházy MEISE és DEAC) a 

teljes jegyzőkönyvet a mérkőzést követő 24 óráig fel kellett volna tölteniük a 

www.hunfloorball.hu oldalra. 

http://www.hunfloorball.hu/
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Határozat (VB-2013/1123/4): A Versenybizottság az Eszterházy MEISE és a DEAC csapatát 

3000 forintos pénzbüntetéssel sújtja, mert a Versenykiírás 17./f. pontjának nem tettek eleget. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született 

4. Az ARES HC kérvénye 

2013. november 18-án Pavelka Zoltán a következő kérvénnyel fordult a Versenybizottsághoz. 

Tisztelt Sporttársak! 

Kérjük, hogy Adorján Blanka, Tell Eszter, Vleju Ivett, Szabó Luca 2000-ben született 

játékosok részére engedélyezzék a szereplést a leány U 19-es bajnokságban. Nélkülük nem 

tudunk kiállni. Nevezettek közül 3 az OB I-be is kapott engedélyt. 

 Üdvözlettel: Pavelka Zoltán 

Határozat (VB-2013/1123/5): A Versenybizottság az engedélyezi a fent nevezett játékosok 

pályára lépését a női U19-es bajnokságban. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2013. december 1-ig 

van fellebbezési lehetőség. 

Budapest, 2013. november 23. 

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