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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014. 11. 26. 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. Dunaújvárosi Főiskola RFT utánpótlás kötelezettsége 

 
A Dunaújvárosi Főiskola RFT ebben a bajnoki szezonban már harmadik alkalommal nem állt 

ki az U17-es csapatával bajnoki mérkőzésre (2014.10.04. ARES ellen, 2014.11.08. PHOENIX 

ellen, és 2014.11.29 DUNAI KROKODILOK ellen késői meccslejelentés) 

 

Határozat (VB-2014/1126/1): A Versenybizottság kiegészíti a VB 2014/1120/1-es számú 

határozatát. A Versenybizottság  Versenyszabályzat 31§/1. pontja értelmében a Dunaújvárosi 

Főiskola RFT csapatát kizárja az U17-es bajnokságból. 

Mivel ezzel a kizárással az OB1-ban szereplő csapat nem teljesíti az utánpótlás 

kötelezettségét, ezért a Versenyszabályzat 33§/3. pontja értelmében a Dunaújvárosi Főiskola 

RFT OB1-ben szereplő csapata is kizárásra kerül. 

Mindkét csapat eddigi eredményei törlésre kerülnek. 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.  

2. Csokonai FT – Phoenix FSE U15-ös bajnoki mérkőzés 

 
A Csokonai FT csapata nem jelentette le a 2014. november 22-23-ra kiírt U15-ös bajnoki 

mérkőzést, és a mérkőzés nem is került lejátszásra. A Versenybizottság kérdésére Siklósi 

Evelin 2014. november 25-én értesítette a Versenybizottságot, hogy a mérkőzést halasztani 

szerették volna (át is utaltak a halasztási díjat -2014.11.22-én), de a hivatalos mérkőzés 

halasztási eljárást nem kezdeményezték. 

 



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36/30/7091803 

 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 

 Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu 
 

 
 

 www.salming.hu www.x3m.hu 

 

 

Határozat (VB-2014/1126/2): A Csokonai FT csapata nem teljesített a Versenyszabályzat 

12§/4. pontját, ezért a mérkőzés végeredményét 5-0-val a Phoenix FSE csapatának írja jóvá. 

Ezen felül a Versenyszabályzat 23§/3. pontja szerint 15.000 forint általány kártérítés 

megfizetésére kötelezi a csapatok, mely a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti meg. A 

büntetésbe beleszámít a Diamonds SK jelenlegi 7000 forintos túlfizetése, így 8000 forintot 

kell a továbbiakban fizetniük. 

 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.  

3. DEAC kérelme az U11-es bajnokság 4. és 5. fordulójának halasztásáról 

 
A DEAC csapata e-mailben kérvényezte 2014.11.21-én, hogy a 4. és 5. fordulóra kiírt bajnoki 

meccseit elhalaszthassa január 15-e utánra. 

 

Határozat (VB-2014/1126/3): A Versenybizottság engedélyezi a halasztást. A 4. fordulóra 

kiírt Vajda/White Sharks – DEAC bajnoki forduló esetén a halasztási díjat (3000 forint) a 

DEAC csapatának kell megfizetni. Az 5. forduló (Phoenix FSE – DEAC;2015.01.10-11.) 

esetében a DEAC csapata kérheti az egyoldalú mérkőzéshalasztást a Versenyszabályzat 

13§/6. és 7.pontjait betartva. Az egyoldalú mérkőzéshalasztás is díjköteles (3000 forint). 

 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.  

4. Phoenix FSE – SZPK-Komárom férfi OB1-es bajnoki mérkőzés 

 
2014.november 26-án Varsányi Zsuzsanna következő e-mailt jutatta el a Versenybizottság 

részére: 

Kedves Zsuzsa! 

Miután az elmúlt napokban a gondnokunk megnézte a floorballos versenynaptárt, amely 
szerint december 6-án a komáromi férfi csapat játszana nálunk, jelezte, hogy az 
intézményvezetőnk állásfoglalása változatlanul az, hogy a komáromi felnőtt férfi floorball 
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csapat az előző évek szurkolói botrányai, illetve a komoly károkozások miatt továbbra sem 
játszhat Törökbálinton. 

játszhat Törökbálinton.  

Megértését köszönöm! 

Üdvözlettel:Süli István 

Határozat (VB-2014/1126/4): A Versenybizottság igyekszik rugalmasan kezelni a kialakult 

helyzetet, így 2014. november 29-én 12.00 óráig ad haladékot a Phoenix FSE csapatának, 

hogy új helyszínt keressen a bajnoki mérkőzésnek. Amennyiben sikerül arra a hétvégére 

termet találni, akkor a Versenyszabályzat 13§/9. pontja szerint kell eljárni. Amennyiben nem, 

akkor a mérkőzést 45 napon belül kell pótolni. 

 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.  

5. NOKIA-KUPA Unihoki U10-es bajnoki mérkőzések 

 

Határozat (VB-2014/1126/5): A Versenybizottság felszólítja a Nokia-Kupán résztvevő 

csapatokat (SZPK-Komárom, ARES HC, Vajda/White Sharks és Dunai Krokodilok), hogy a 

mérkőzések eredményét legkésőbb 2014.november 29-én 12.00-ig töltsék fel a szövetségi 

oldalra.  

 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.  

 

A határozatok ellen 2014. december 4-ig lehetőség fellebbezni. 

 

2014. november 26. 

 

 

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

 Jaczkó Róbert Gyula sk.  Liska Bálint sk. 


