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Jegyzőkönyv
(Magyar Floorball Szakszövetség- Versenybizottsági ülés)

Dátum: 2013.12.09.
Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Füzi Gábor (tagok), Liska Bálint (elnök)
Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula

1.

White Sharks HC – Szegedi FE férfi MK mérkőzés

A White Sharks HC csapata nem jelentette le a MK 0. fordulójára kiírt mérkőzést. A csapat
vezetője Atyafi Dániel elismerte hibáját, és nyilatkozott, hogy azon a hétvégén nem is
tudnának játszani, mert OB3-as fordulójuk van.
Határozat (VB-2013/1209/1): A Versenybizottság a mérkőzést a vétlen Szegedi FE
csapatának ítéli 5-0-s gólkülönbséggel. A MK 1. fordulójába a Szegedi FE csapat jutott. A
Versenybizottság és a Versenykiírás 15/b pontjában megfogalmazott döntési jogkörrel élve
nem zárja ki a White Sharks csapatát a 2014/2015-ös Magyar Kupa küzdelmeiből.
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.
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Eszterházy MEISE-ARES HC 94 MK mérkőzés

Az Eszterházy-MEISE csapata nem tett eleget a 14 napos mérkőzés lejelentési határidőnek
(Versenyszabályzat 12§/4. pont). Az ARES HC csapata mindenképpen a pályán szeretné
eldönteni a továbbjutás sorsát, így e-mailben jelezte, hogy megfelelő időpont esetén
lejátszanák a mérkőzést. A mérkőzés végül egy héttel a találkozó előtt került fel a
www.hunfloorball.hu oldalra.
Határozat (VB-2013/1209/2): A Versenybizottság értékeli az ARES HC csapatának játékra
való törekvését, ezért engedélyezi a mérkőzés lejátszását a lejelentett időpontban. Ettől
függetlenül az Eszterházy-MEISE csapata hibázott, és nem is 1-2 napot csúszott az
lejelentéssel. Ezért a Versenybizottság 10.000 forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi az
Eszterházy-MEISE csapatát. Az egyesületnek nem az első szabálytalansága ebben az évben
(női MK visszalépés, OB3-as eredmények fel nem töltése, U19-es játékos lista). A
Versenybizottság felhívja a csapat figyelmét, hogy nagyobb gondot fordítsanak a
Versenyszabályzatban és a Versenykiírásokban megfogalmazott feladatok teljesítésére!
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

3.

Eszterházy-MEISE –ARES HC U19-es női bajnoki mérkőzések

A két csapat korábban megegyezett, hogy költségkímélő okokból az U19-es bajnoki
mérkőzéseket egy napon és egy helyszínen játsszák le (és hasonlóan tesznek a női bajnoki
mérkőzéssekkel). A mérkőzést megelőző órában derült ki, hogy az Eger csapat nem töltötte
fel a játékosokat a www.hunfloorball.hu oldalra (határidő: október 15.). Jaczkó Róbert
szövetségi titkár aktiválta a játékosokat, de telefonon jelezte a csapatok vezetőinek, hogy az
ügyet a VB tárgyalni fogja.
Határozat (VB-2013/1209/3): A Versenybizottság a Versenyszabályzat 5. fejezet/14§/1. pontja
értelmében a mérkőzések eredményeit az ARES HC csapatának írja jóvá 5-0-s gólkülönbséggel.
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A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.
A Phoenix Fireball SE nevében Varsányi Zsuzsanna kérvényezte, hogy minden, az
egyesületét érintő probléma esetében hallgassuk meg. A Versenyszabályzat kimondja, hogy 3
nappal az ülés előtt kell értesíteni az időpontról, helyszínről a csapatvezetőt, mivel ez a mai
napi üléshez nem volt teljesíthető, ezért a Phoenix Fireball SE-t érintő problémákat a
Versenybizottság a következő ülésén tárgyalja.
A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2013. december 17-ig
van fellebbezési lehetőség.

Budapest,2013.december 09.
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