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Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint

1.

Dunai Krokodilok –Miskolci FE OB1-es férfi bajnoki mérkőzés

A Versenybizottság a (VB-2014/1218/1) számú határozatában felszólította a Miskolci FE
csapatát, hogy kirótt büntetésen túl a két játékvezető költségéti is térítsék meg. Ezt a mai
napig nem tették meg, pedig Váradi György (Játékvezető koordinátor) személyesen is el
akarta kérni.

Határozat (VB-2015/0114/1): A Versenyszabályzat 4§/7. pontja értelmében a bajnokságba
nevezett egyesületnek nem lehet 30 napnál régebbi tartozása a Szövetség fele. Amennyiben a
Miskolci FE 2015. január 18-ig nem rendezi tartozását, akkor a tartozás rendezéséig az
egyesület minden mérkőzését 5-0-s gólkülönbséggel elveszíti.
A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.

2.

Torpedo Justitia SC – SZPK-Komárom „B” férfi Magyar Kupa mérkőzés

A 2014. január 11-én lejátszott Magyar Kupa mérkőzésre az SZPK csapata nem nevezte be
játékosait. Már ment a mérkőzés, amikor felhívták Jaczkó Róbert Gyula főtitkárt, aki
engedélyezte a friss játékos nevezéseket. A csapat mulasztását az SZPK képviselője elismerte.

Határozat (VB-2015/0114/2): A Versenyszabályzat 14§/1. pontját megszegve a csapat
játékosai nem rendelkeztek játékengedéllyel a mérkőzés időpontjában, így a mérkőzést a
vétlen fél javára írja jóvá a Versenybizottság. 5-0-s gólkülönbséggel. A Magyar Kupa 2.
fordulójába a Torpedo Justitia SC csapat jutott tovább.
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A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született

3.

A White Sharks csapata többszöri felszólítás ellenére sem jelentette le a 2.
forduló mérkőzéseit

A VB a (VB-2014/1230/2) számú határozatában újabb határidőt adott a White Sharks
csapatának, a második forduló megrendezésére/lejelentésére. A határidő 2015. január 11-én
lejárt, de a csapat nem jelentette le a bajnoki fordulót, a VB fele nem jelzett problémát.

Határozat (VB-2015/0114/3): Mivel a csapat nem jelentette le a bajnoki fordulót, így a
White Sharks csapatának aznapi mérkőzéseit elveszítette, a bajnoki mérkőzésért járó két
pontot, 5-0-s gólkülönbséggel az ARES „A” és a Szolnok Cannibals csapata kapja meg.
Mivel a White Sharks csapatának ez volt 4. ki nem állása, ezért a Versenybizottság a
Versenyszabályzat 31§/1. pontja értelmében kizárja a White Sharks csapatát az OB3-as
bajnokságból, és addigi eredményei törlésre kerülnek.
A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született

A határozatok ellen 2015. január 22-ig lehet fellebbezni.
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