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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2015. 02. 04. 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. Szolnok Cannibals lemondta az OB3 4. fordulóján való részvételét 

 
A szolnoki csapat 2015.január 20-án délután közölte a Versenybizottsággal és az érintett 

csapatokkal, hogy nem tud részt venni a 25-ei fordulón. Emiatt kisebb átszervezés fordulóban. 

 

Határozat (VB-2015/0204/1): A Versenybizottság döntése értelmében a Szolnok Cannibals 

arra a napra kiírt mérkőzéseit 0-5 arányban elveszítette (Fekete Ló Ajka és ARES/Érd ellen). 

Ezen felül a Versenyszabályzat 23 §/3. a pontja értelmében 25.000 forint kártérítést köteles 

fizetni. Ebből az összegből 10.000 forintot a Magyar Floorball Szakszövetség számlájára kell 

utalnia, 15.000 forintot pedig a Veszprém Lizards csapatának (a forduló átszervezése miatt, a 

veszprémi csapatnak kellett kifizetni a 2 órányi plusz teremköltséget.) 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.  

2. Phoenix Fireball – SZPK-Komárom „B” OB2-es bajnoki mérkőzés 

 
Türinger József 2015. január 25-én délután 14.00 órakor jelezte, hogy a komáromi csapat nem 

tud elutazni a Phoenix Wizards elleni OB2-es bajnoki fordulóra, a rendkívüli időjárás matt. 

Telefonon értesítették a Phoenix csapatát is. 

 

Határozat (VB-2015/0204/2): A vis major helyzet miatt, a Versenybizottság a mérkőzés más 

időpontban történő lejátszást engedélyezi. A mérkőzést az eredeti időponthoz képest 45 napon 

belül kell pótolni. 
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Megjegyzés: A Versenybizottság –ahogy a döntés is mutatja –elfogadja az SZPK csapatának 

mérkőzés lemondását, de tény az ugyan azon a napon az IBK Cartoon Heroes csapata le tudta 

játszani a 17.30 perckor kezdődő női OB1-es mérkőzését Komáromban, illetve a komáromi 

U15-ös fiú csapat is bajnoki mérkőzést játszott Érden 17.45 perckor. 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

3. Neumann Wombats FSE „B”- Miskolci FE férfi Magyar Kupa mérkőzés 

 
A férfi Magyar Kupa 1. fordulójában a kiírás szerint Miskolci FE- Neumann W. FSE „B” 

mérkőzésre került sor. A sorsolás és a Versenykiírás ellentmondó volt, ezért 2015. január 1-

jén a VB figyelmeztette a csapatokat, és felszólította a Neumann W. FSE „B” csapatát, hogy 

február 1-ig rendezze meg a mérkőzést. Ennek a Neumann csapata nem tett eleget. 

Határozat (VB-2015/0204/3): A Neumann W. FSE „B” megszegte a Versenyszabályzat 

12§/4. pontját, ezért a mérkőzés végeredményét 5-0-s gólkülönbséggel a Miskolci FE 

csapatának írja jóvá. A Magyar Kupa 2. fordulójába a Miskolci FE jutott. A Versenybizottság 

a pénzbüntetés kiszabásáról –ebben az esetben méltányossági alapon –eltekint. 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

4. Torpedo Justitia –Phoenix FSE fiú U13-as bajnoki mérkőzés 

 
A Torpedo Justitia csapata a VB ülés napjáig nem töltötte fel a 2015. január 31-én 9.00 órára 

lejelentett bajnoki mérkőzés végeredményét. 

Határozat (VB-2015/0204/4): A Torpedo Justitia csapata megszegte a Versenykiírás 17/e. 

pontját, ezért a VB a Torpedo Justitia csapatát figyelmeztetésben részesíti, és felszólítja, hogy 

a mérkőzés jegyzőkönyvét 2015. február 6-ig töltse fel! 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A határozatok ellen 2015. február 12-ig lehet fellebbezni. 

 

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

 Jaczkó Róbert Gyula sk.  Liska Bálint sk. 


