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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014. 12. 30. 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. A január 10-11-re kiírt fordulók 

 
A Versenynaptár elkészülte után derült ki (december elején), hogy január 10-e munkanap 

lesz. Ez egy előre nem látható esemény (vis major) volt. 

 

Határozat (VB-2014/1230/1): A Versenybizottság úgy döntött, hogy azok a csapatok, akik a 

lejelentési határidő előtt jelezték, hogy a szombati munkanap miatt a forduló megrendezése 

problémát fog okozni, azok eljárási díj megfizetése nélkül halaszthatják a fordulót. Az 

mérkőzést az eredeti dátumhoz képest 45 napon belül kell lejátszani,és a lejelentési határidő 

az új időponthoz képest módosul. 

Érintett mérkőzések: 

1.Unihoki U12-es fiú és lány forduló 

2.ARES HC – IBK CH férfi Magyar Kupa mérkőzés (a 2.forduló előtt le kell játszani) 

3.ARES/Kecskemét- DEAC férfi Magyar Kupa mérkőzés (a 2.forduló előtt le kell játszani) 

 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.  

2. A White Sharks csapata nem jelentette le a 2.forduló mérkőzéseit  

 

A White Sharks csapata a Versenybizottság VB-2014/1218/3. számú határozata ellenére nem 

jelentette le a 2.forduló mérkőzéseit. 

Határozat (VB-2014/1230/2): Mivel a forduló négy csapatot is érint,így nem járható út az   
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5-0-ás büntetések kiosztása. A Versenybizottság úgy dönt, hogy 2014.január 11-ig 24.00 

óráig haladékot a a White Sharks csapatának a forduló lejelentésére ( mely így legkorábban 

2015.január 25-26-án lehet. Mivel ez is halasztásnak számít, így újabb 5000 forintos 

halasztási díjat kell befizetni a White Sharks csapatának,melyet nem terhelhet át a többi 

résztvevő csapatra. 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született 

 

A határozatok ellen 2015.január 7-ig lehet fellebbezni. 

 

 

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

 Jaczkó Róbert Gyula sk.  Liska Bálint sk. 


