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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014.02.11. 

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

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Torpedo – Phoenix Magyar Kupa mérkőzés 

A mérkőzés jegyzőkönyvvezetése nem a kiírásban meghatározott módon, azaz online történt, 

tovább az ilyen esetekre kiírt eredmény lejelentésnek sem tett eleget a hazai csapat. 

Határozat (VB-2014/0211/1): A Versenybizottság Versenykiírás 15/e. és f. pontja 

értelmében a Torpedo csapatát 6000 (3000-3000) forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. OB3 keleti csoport 

Az OB3 bajnokság keleti csoportjában sajnos fejetlenség uralkodott a csapatok többsége 

részéről. A bajnokság rájátszása a versenynaptár szerint február 22-23-i hétvégén veszi 

kezdetét, azonban a csapatok nem jelentették le az elmaradt, halasztott mérkőzéseket, így 

azokat nem lejátszottként vesszük figyelembe. Továbbá számos eredmény sem került 

feltöltésre, még a büntetések és felszólítások ellenére sem. 

Határozat (VB-2014/0211/2): A Versenybizottság a fentiek figyelembe vételével úgy 

határozott, hogy az OB3 keleti csoportjában szereplő csapatok a bajnokság rájátszásban az 

alsóházban léphetnek pályára, míg a budapesti, nyugati csoportban szereplők alkotják a 

felsőházat. A további menetrendről a csapatokat a VB tájékoztatja. 
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A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. DEAC egyesület sorozatos kötelezettségszegései 

Sajnálatos módon a DEAC egyesület nem teljesítette az OB3 bajnokság kiírásában foglalt 

kötelezettségeit, több felszólítás ellenére is tetemes – lejárt – adósságot halmozott fel a 

Szakszövetség felé, a hazai mérkőzéseinek eredményét nem jelentette le – még a VB ülés 

napjáig sem, szintén több felszólítás, büntetés után. U14-es csapatukat visszaléptették a 

nevezést követően. Összességében mondhatjuk, hogy sok probléma van az egyesület 

adminisztrációjával. A többi egyesülettel szemben pedig nem tehetjük meg azt, hogy a DEAC 

felé további kedvezményeket biztosítsunk. 

Határozat (VB-2014/0211/3): A Versenybizottság e határozattal a DEAC egyesület csapatát 

kizárja a 2013-2014-es OB3 bajnokság küzdelmeiből, a rájátszásban nem szerepelhetnek. A 

jövőbeni bajnokságokba való nevezésüket a VB akkor fogadja el kizárólag, ha a lejárt 

tartozásaikat már kiegyenlítették. 

Mivel a tartozásuk egy része átigazolási díj, így sem átadóként, sem átvevő egyesületként 

nem szerepelhetnek egy játékos átigazolásánál. 

 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2014. február 19-ig van 

fellebbezési lehetőség. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2014. február 11. 

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

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


