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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2015. 03.15 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula,Szegvári András, Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. Online jegyzőkönyv hiánya az OB3-as fordulón 

 

Az ARES HC (ARES/Kecskemét) csapata szervezte az OB3-as bajnokság március 8-ai 

fordulóját, melyen nem volt online jegyzőkönyv-vezetés, de még hagyományos papír alapú 

sem. 

Határozat (VB-2015/0315/1): A Versenybizottság a Versenykiírás 17/g. pontjának 

megszegése miatt 10.000 forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi a rendező (ARES 

HC/Kecskemét) csapatát, melyet a Magyar Floorball Szakszövetség számlájára kell befizetni 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.  

 

2. DEAC-ARES HC U11-es bajnoki mérkőzés 

 

A 2015.március 7-én 13.00 órára jelentetett bajnoki mérkőzést a DEAC csapata 2015. március 

6-án 21.30-kor mondta le hivatalosan. A mérkőzés halasztásra Versenyszabályzat 13§/2. 

pontja az irányadó. A csapatok egymást között való egyezkedése nem tekinthető hivatalosnak 

Határozat (VB-2015/03015/2): A Versenybizottság - méltányossági alapon – a 

Versenyszabályzat 23§/3/b. pontja értelmében 15.000 forint általány-kártérítés megfizetésére 

kötelezi a DEAC csapatát, melyből 10.000 forint a vétlen csaptatot, 5000 forint a Magyar 

Floorball Szakszövetséget illeti meg. Ezen felül a mérkőzés végeredményét az ARES HC 

csapatának írja jóvá 5-0-s gólkülönbséggel. 

Továbbá a Versenybizottság a Versenykiírás 33§/6. pontja értelmében figyelmeztetésben 
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részesíti a DEAC csapatát. 

 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3.  DEAC- Dunai Krokodilok U11-es bajnoki mérkőzés 

 

A DEAC csapata betegség miatt lemondta a 2015. február 7-ére kiírt DEAC-Dunai 

Krokodilok U11-es bajnoki mérkőzést. 

Határozat (VB-2015/0315/3): Versenyszabályzat 13§/7./ pontja értelmében a halasztott 

mérkőzés 45 napon belül kell pótolni. A Versenyszabályzat értelmében a mérkőzést 

legkésőbb március 10-ig le kellett volna jelenteni. 

A Versenybizottság a  Versenyszabályzat 12§/4. pontjának megszegése miatt a mérkőzés 

végeredményét a vétlen csapatnak írja jóvá 5-0-ás gólkülönbséggel. Ezen felül a 

Versenyszabályzat 23§/3./b. pontja értelmében 15.000 forint általány-kártérítés megfizetésére 

kötelezi a DEAC csapatát, melyből 10.000 forint a vétlen csapatot, 5.000 forint a Magyar 

Floorball Szakszövetséget illeti meg. 

Mivel a DEAC utánpótlás csapatának ez már a második ki nem állása volt, ezért 

Versenyszabályzat 33§/6. pontja értelmében a Versenybizottság egy bajnoki pontot levont a 

DEAC OB2-es csapatától. 

 

4. FODE játékos jogosulatlan szereplése, U12 női unihoki 

A FODE csapata a 2015. február 22-én megrendezett bajnoki mérkőzéseken úgy szerepeltette 

Katona Dominika (szül.: 2002. június 17.) nevű játékosát, hogy csak a fordulót követően 

nevezte be a bajnokságba, így a játékos a Versenyszabályzat 14.§/1. pontja alapján 

jogosulatlanul lépett pályára. 

Határozat (VB-2015/0315/4): A Versenybizottság a Versenyszabályzat 14.§/3. pontja 

alapján a Vajda–White Sharks – FODE és a FODE – ARES HC mérkőzéseket a vétlen 

feleknek írja jóvá 5-0-s gólkülönbséggel. A Versenybizottság fegyelmi eljárást nem indít, de 
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figyelmeztetésben részesíti a FODE csapatát, hogy legközelebb körültekintőbben járjon el a 

nevezésekkel kapcsolatban. 

 

. 

A határozatok ellen 2015. március 23-ig lehet fellebbezni. 

 

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

 Jaczkó Róbert Gyula sk.   Szegvári András sk.               Liska Bálint sk. 


