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1. Az ARES/Érd visszalépése az OB3

 
Pavelka Zoltán az ARES HC vezetője 2015. március 25

Versenybizottságot, hogy az ARES/Érd csapata visszalép az OB3

 

Határozat (VB-2015/0409/1): A Versenybizottság az ARES/Érd csapatát törli az OB3

bajnokságból és a visszalépésről értesíti az MFSZ elnökségét az esetleges további intézkedés 

céljából. A bajnokságból hátralévő két mérkőzést (White Sharks 

„B” – ARES/Kecskemét) a csapatoknak 2015. május 17

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

2. DEAC - Origo OB2

 

A DEAC csapata 2015. április 6

órára kiírt bajnoki mérkőzést. 

 

Határozat (VB-2015/0409/2): Mivel a DE

mérkőzés esetében már élt a késői meccslejelentés lehetőségével, így a Versenybizottság a 

Versenyszabályzat 12§/4. pontja értelmében a mérkőzés végeredményét 5

Origo „A” csapatának írja jóvá. 

25.000 forint általány-kártérítés megfizetésére kötelezi a DEAC csapatát, melyből 15.000 

forint az Origo csapatát, 10.000 forint a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti meg.

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.
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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés)

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

Liska Bálint 

Az ARES/Érd visszalépése az OB3-as bajnokságból 

ka Zoltán az ARES HC vezetője 2015. március 25-én e-mailben értesítette a 

Versenybizottságot, hogy az ARES/Érd csapata visszalép az OB3-as bajnokságból.

): A Versenybizottság az ARES/Érd csapatát törli az OB3

visszalépésről értesíti az MFSZ elnökségét az esetleges további intézkedés 

céljából. A bajnokságból hátralévő két mérkőzést (White Sharks – Fekete Ló illetve Origo 

ARES/Kecskemét) a csapatoknak 2015. május 17-ig kell lejátszani. 

llett, egyhangúlag született.  

Origo OB2-es bajnoki mérkőzés késedelmes lejelentése

A DEAC csapata 2015. április 6-án 21 óra 31 perckor jelentette le a 2015. április 18

 

): Mivel a DEAC csapata 2015. január 25-én egy U11

mérkőzés esetében már élt a késői meccslejelentés lehetőségével, így a Versenybizottság a 

§/4. pontja értelmében a mérkőzés végeredményét 5

Origo „A” csapatának írja jóvá. Ezen felül a Versenyszabályzat 23§/3. pontja értelmében 

kártérítés megfizetésére kötelezi a DEAC csapatát, melyből 15.000 

forint az Origo csapatát, 10.000 forint a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti meg.

tt, egyhangúlag született. 

Tel: +36/30/7091803 
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Online Versenybizottsági ülés) 

mailben értesítette a 

as bajnokságból. 

): A Versenybizottság az ARES/Érd csapatát törli az OB3-as 

visszalépésről értesíti az MFSZ elnökségét az esetleges további intézkedés 

Fekete Ló illetve Origo 

 

es bajnoki mérkőzés késedelmes lejelentése 

án 21 óra 31 perckor jelentette le a 2015. április 18-án 16.00 

én egy U11-es bajnoki 

mérkőzés esetében már élt a késői meccslejelentés lehetőségével, így a Versenybizottság a 

§/4. pontja értelmében a mérkőzés végeredményét 5-0-val a vétlen 

§/3. pontja értelmében 

kártérítés megfizetésére kötelezi a DEAC csapatát, melyből 15.000 

forint az Origo csapatát, 10.000 forint a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti meg. 



 Magyar 

 Floorball 
 Szakszövetség 
 

 

 www.salming.hu 

3.  Neumann FSE - 

 

A Neumann csapata (Németh Balázs csapatvezető által) 2015. április 6

mailben jelezte a Versenybizottság fele, hogy bizonytalan időpontra szeretnék halasztani a 

2015. április 18-19-én esedékes Neumann FSE 

 

Határozat (VB-2015/0409/3): A mérkőzés halasztásnak nem ez a hivatalos módja, így ezt a 

formáját nem tudja elfogadni a Versenybizottság. Ezért a Versenyszabályzat 12

értelmében a mérkőzés végeredményét 5

Ezen felül a Versenyszabályzat 

megfizetésére kötelezi a Neumann FSE csapatát, melyből 10.000 forint a Mi

csapatát, 5.000 forint a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti meg.

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

4. Egyoldalú halasztási kérelem ARES HC 

bajnoki mérkőzésre

 

Az ARES HC a hivatalos felületen egy

2015. április 11-12-ei hétvégére kiírt fiú U13

halasztási díj elengedését kéri, vis major esetre hivatkozva.

„A forduló időpontjában a terem üzemeltetője nem tu

esetnek gondoljuk, kérjük a halasztási illetéktől tekintsenek el!

Korábban az Ares HC vezetője több fórumon kinyilatkozta, hogy „akár 200 km

hazai helyszínüktől” is hajlandó hazai mérkőzést rendezni.

 

Határozat (VB-2015/0409/4): A Versenybizottság ezt nem tekinti vis ma

ARES HC csapata nem csatolt a kérvényhez semmilyen igazolást, hogy megpróbált termet 

foglalni az adott hétvégére, de sehol sem tudtak biztosítani. Az egyoldalú halasztást

engedélyezni fogja a Versenybizottság, amennyiben a Versenyszabályzatban foglaltaknak 

megfelelően a halasztási díj megfizetésre kerül.

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.
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 Miskolc U19-es bajnoki mérkőzés 

A Neumann csapata (Németh Balázs csapatvezető által) 2015. április 6-án 0 óra 1 perckor e

mailben jelezte a Versenybizottság fele, hogy bizonytalan időpontra szeretnék halasztani a 

én esedékes Neumann FSE - Miskolci FE U19-es bajnoki mérkőzést.

): A mérkőzés halasztásnak nem ez a hivatalos módja, így ezt a 

formáját nem tudja elfogadni a Versenybizottság. Ezért a Versenyszabályzat 12

értelmében a mérkőzés végeredményét 5-0-val a vétlen Miskolci FE csapatának írja jóvá. 

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

megfizetésére kötelezi a Neumann FSE csapatát, melyből 10.000 forint a Mi

csapatát, 5.000 forint a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti meg. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

Egyoldalú halasztási kérelem ARES HC - IBK Cartoon Heroes fiú U13

bajnoki mérkőzésre 

Az ARES HC a hivatalos felületen egyoldalú halasztási kérelmet nyújtott be az eredetileg 

ei hétvégére kiírt fiú U13-as mérkőzés miatt. A megjegyzés rovatban a 

halasztási díj elengedését kéri, vis major esetre hivatkozva. 

A forduló időpontjában a terem üzemeltetője nem tud termet biztosítani. Mivel ezt vis major 

esetnek gondoljuk, kérjük a halasztási illetéktől tekintsenek el! 

Korábban az Ares HC vezetője több fórumon kinyilatkozta, hogy „akár 200 km

hazai helyszínüktől” is hajlandó hazai mérkőzést rendezni. 

): A Versenybizottság ezt nem tekinti vis ma

ARES HC csapata nem csatolt a kérvényhez semmilyen igazolást, hogy megpróbált termet 

foglalni az adott hétvégére, de sehol sem tudtak biztosítani. Az egyoldalú halasztást

engedélyezni fogja a Versenybizottság, amennyiben a Versenyszabályzatban foglaltaknak 

megfelelően a halasztási díj megfizetésre kerül. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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án 0 óra 1 perckor e-

mailben jelezte a Versenybizottság fele, hogy bizonytalan időpontra szeretnék halasztani a 

es bajnoki mérkőzést. 

): A mérkőzés halasztásnak nem ez a hivatalos módja, így ezt a 

formáját nem tudja elfogadni a Versenybizottság. Ezért a Versenyszabályzat 12§/4. pontja 

val a vétlen Miskolci FE csapatának írja jóvá. 

§/3. pontja értelmében 15.000 forint általány-kártérítés 

megfizetésére kötelezi a Neumann FSE csapatát, melyből 10.000 forint a Miskolci FE 

IBK Cartoon Heroes fiú U13-as 

oldalú halasztási kérelmet nyújtott be az eredetileg 

as mérkőzés miatt. A megjegyzés rovatban a 

d termet biztosítani. Mivel ezt vis major 

Korábban az Ares HC vezetője több fórumon kinyilatkozta, hogy „akár 200 km-re az eredeti 

): A Versenybizottság ezt nem tekinti vis maior esetnek. Az 

ARES HC csapata nem csatolt a kérvényhez semmilyen igazolást, hogy megpróbált termet 

foglalni az adott hétvégére, de sehol sem tudtak biztosítani. Az egyoldalú halasztást 

engedélyezni fogja a Versenybizottság, amennyiben a Versenyszabályzatban foglaltaknak 
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5. Csokonai FT- Vajda/White Sharks U15

 

A 2015. február 8-án lejátszott bajnoki mérkőzésen a White Sharks csapatának mind a 22 

gólja Bán Krisztián nevével van feltöltve. A Vajda csapata jelezte, hogy a mérkőzésre sem 

online, sem papír alapú jegyzőkönyvet nem biztosított a rendező egyesület.

 

Határozat (VB-2015/0409/5

Versenybizottság figyelmeztetésben részesíti a Csokonai FT csapatát, és egyben felszólítja, 

hogy a mérkőzés jegyzőkönyvét legkésőbb 2015. április 11

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

 

6. Leány nagypályás és unihoki bajnokságok

 

A 2015. április 5-én Szakmáry Zoltán lemondott a leány nagypályás és unihoki bajnokságok 

koordinátori szerepéről. A Versenybizottság megköszöni Zoltán eddigi segítségét!

 

Határozat (VB-2015/0409/6): A bajnokságok hivatalos (hátralévő) játéknapjai:

U13   6. forduló (május 9

U15   5. forduló (május 2

Korosztály Forduló Időpont

U13 

4. május 9.

5. május 23.

6. ? 

U15 
5. április 18

6. május 2.

U12 Unihoki 3. május 23.

U14 Unihoki 
2. április 11.

3. május 2.
 

Az eddigi egyeztetések alapján a fenti táblázat szerint körvonalazódik a 

a játéknapokat ezt figyelembe véve kell megszervezni.

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.
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Vajda/White Sharks U15-ös bajnoki mérkőzés 

án lejátszott bajnoki mérkőzésen a White Sharks csapatának mind a 22 

gólja Bán Krisztián nevével van feltöltve. A Vajda csapata jelezte, hogy a mérkőzésre sem 

online, sem papír alapú jegyzőkönyvet nem biztosított a rendező egyesület.

2015/0409/5): A Versenykiírás 17/e. pontjának megsértése miatt a 

Versenybizottság figyelmeztetésben részesíti a Csokonai FT csapatát, és egyben felszólítja, 

hogy a mérkőzés jegyzőkönyvét legkésőbb 2015. április 11-ig töltse fel! 

egyhangúlag született. 

Leány nagypályás és unihoki bajnokságok 

én Szakmáry Zoltán lemondott a leány nagypályás és unihoki bajnokságok 

koordinátori szerepéről. A Versenybizottság megköszöni Zoltán eddigi segítségét!

): A bajnokságok hivatalos (hátralévő) játéknapjai:

(május 9-10.) 

(május 2-3.) 6. forduló (május 16-17.) 

Időpont Rendező Helyszín 

május 9. Phoenix Érd 

május 23. ARES Paks 

 ARES ? 

április 18-19. Phoenix ? nem hivatalos játéknap

május 2. ARES Paks 

május 23. ARES Érd 

április 11.??? Eger Eger 

május 2. ARES Paks 

Az eddigi egyeztetések alapján a fenti táblázat szerint körvonalazódik a bajnokságok menete, 

a játéknapokat ezt figyelembe véve kell megszervezni. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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án lejátszott bajnoki mérkőzésen a White Sharks csapatának mind a 22 

gólja Bán Krisztián nevével van feltöltve. A Vajda csapata jelezte, hogy a mérkőzésre sem 

online, sem papír alapú jegyzőkönyvet nem biztosított a rendező egyesület. 

): A Versenykiírás 17/e. pontjának megsértése miatt a 

Versenybizottság figyelmeztetésben részesíti a Csokonai FT csapatát, és egyben felszólítja, 

én Szakmáry Zoltán lemondott a leány nagypályás és unihoki bajnokságok 

koordinátori szerepéről. A Versenybizottság megköszöni Zoltán eddigi segítségét! 

): A bajnokságok hivatalos (hátralévő) játéknapjai: 

 

nem hivatalos játéknap 

bajnokságok menete, 
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7. Jegyzőkönyv hiányok

 

A Versenybizottság a (VB-2015/0305/3) számú határozatában felszólította a csapatokat az 

elmaradt jegyzőkönyvek feltöltésére. A következő csapatok nem tettek eleget a felszólításnak:

 

Időpont Rendező csapat

január 31. Ares HC 

december 6. Ares HC 

február 7. Vajda/WS

február 21. SZPK Komárom

november 30. Vajda/WS

március 22. Lizards FT

november 30. Vajda/WS

 
A *-gal jelölt játéknapok hiányzó mérkőzése
tájékozódhatnak a játéknapok végeredményeinek táblázata alatt.
 

Határozat (VB-2015/0409/7

Versenybizottság a Vajda/White Sharks csapatát 3x3000 

ARES HC csapatát 2x3000 Forint (összesen 6000 Forint),

Komárom csapatát 3000-3000 

fent nevezett csapatok vezetőit, hogy a hiányzó jegyzőkönyveket április 11

juttassák el a Versenybizottsághoz.

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

8. DEAC – Phoenix Fireball SE U11 mérkőzés késedelmes lejelentése

 

A DEAC csapata 2015. április 

órára kiírt bajnoki mérkőzést. 

 

Határozat (VB-2015/0409/8
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Jegyzőkönyv hiányok 

2015/0305/3) számú határozatában felszólította a csapatokat az 

ek feltöltésére. A következő csapatok nem tettek eleget a felszólításnak:

Rendező csapat Mérkőzés 

Ares HC – Dunai Krokodilok 

Ares HC – Phoenix 

Vajda/WS 1. játéknap, 5 mérkőzés* 

SZPK Komárom 2. játéknap, 2 mérkőzés* 

Vajda/WS 1. játéknap, 4 mérkőzés* 

Lizards FT 3. játéknap, 6 mérkőzés* 

Vajda/WS FODE – Ares HC 

gal jelölt játéknapok hiányzó mérkőzéseiről a http://hunfloorball.hu/unihoki
tájékozódhatnak a játéknapok végeredményeinek táblázata alatt.   

2015/0409/7): A Versenykiírás 17/e. pontja megsértése miatt a 

jda/White Sharks csapatát 3x3000 Forint (összesen 9000 

ARES HC csapatát 2x3000 Forint (összesen 6000 Forint), a Lizards FT 

3000 Forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

ok vezetőit, hogy a hiányzó jegyzőkönyveket április 11

juttassák el a Versenybizottsághoz. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

Phoenix Fireball SE U11 mérkőzés késedelmes lejelentése

A DEAC csapata 2015. április 7-án 23 óra 35 perckor jelentette le a 2015. április 18

 

2015/0409/8): A Versenybizottság a Versenyszabályzat 12

Tel: +36/30/7091803 

honlap: www.hunfloorball.hu 

mail: floorball@hunfloorball.hu 

www.x3m.hu 

2015/0305/3) számú határozatában felszólította a csapatokat az 

ek feltöltésére. A következő csapatok nem tettek eleget a felszólításnak: 

Bajnokság 

U17 

LU13 

FUni14 

FUni14 

FUni12 

FUni12 

LUni12 

http://hunfloorball.hu/unihoki oldalon 
 

): A Versenykiírás 17/e. pontja megsértése miatt a 

orint (összesen 9000 Forint), az 

a Lizards FT és az SZPK-

orint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Egyúttal megkéri a 

ok vezetőit, hogy a hiányzó jegyzőkönyveket április 11-ig töltsék fel, vagy 

Phoenix Fireball SE U11 mérkőzés késedelmes lejelentése 

án 23 óra 35 perckor jelentette le a 2015. április 18-án 14.00 

): A Versenybizottság a Versenyszabályzat 12§/4. pontja 
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értelmében a mérkőzés végeredményét 5

jóvá. Ezen felül a Versenyszabályzat 

kártérítés megfizetésére kötelezi a DEAC csapatát, melyből 15.000 forint a Phoenix Fireball 

SE csapatát, 10.000 forint a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti

Mivel a DEAC U11-es csapatának ez volt a harmadik ki nem állása (

VB-2015/03015/3), ezért a Versenyszabályzat 31§/1. pontja értelmében a Versenybizottság 

kizárja a csapatot az U11-es bajnokságból.

A DEAC OB2-es csapata ezzel nem tel

Versenyszabályzat 33§/3. pontja értelmében a csapat kizárásra kerül a férfi OB2

bajnokságból. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

 

9. A női OB2-es bajnokság hiányzó jegyzőkönyvei

 

A Versenybizottsági ülés időpontjában az alábbi mérkőzések jegyzőkönyvei nem voltak 

feltöltve a szövetségi oldalra: 

Időpont 

2014.11.16. 

 

2015.02.07. 

 

 

2015.02.22 

 

 

 

Határozat (VB-2015/0409/9): A Versenybizottság felszólítja a rendező csapatokat, hogy a 

mérkőzések jegyzőkönyveit juttassák el a Versenybizottság részére legkésőbb 2015. ápr

17-ig! 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.
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értelmében a mérkőzés végeredményét 5-0-val a vétlen Phoenix Fireball SE csapa

jóvá. Ezen felül a Versenyszabályzat 23§/3. pontja értelmében 25.000 forint általány

kártérítés megfizetésére kötelezi a DEAC csapatát, melyből 15.000 forint a Phoenix Fireball 

SE csapatát, 10.000 forint a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti meg. 

es csapatának ez volt a harmadik ki nem állása (VB

), ezért a Versenyszabályzat 31§/1. pontja értelmében a Versenybizottság 

es bajnokságból. 

es csapata ezzel nem teljesítette az utánpótlás kötelezettségét, ezért a 

Versenyszabályzat 33§/3. pontja értelmében a csapat kizárásra kerül a férfi OB2

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

es bajnokság hiányzó jegyzőkönyvei 

ottsági ülés időpontjában az alábbi mérkőzések jegyzőkönyvei nem voltak 

 

Rendező csapat Mérkőzés 

FODE ARES „A” - FODE

FODE ARES „B” - FODE

ARES ARES „A” - FODE

 ARES „B”-FODE

 ARES „A”-ARES „B”

FODE FODE- ARES „A”

 FODE- ARES „B”

 ARES”A” – ARES „B”

): A Versenybizottság felszólítja a rendező csapatokat, hogy a 

mérkőzések jegyzőkönyveit juttassák el a Versenybizottság részére legkésőbb 2015. ápr

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

Tel: +36/30/7091803 

honlap: www.hunfloorball.hu 

mail: floorball@hunfloorball.hu 

www.x3m.hu 

val a vétlen Phoenix Fireball SE csapatának írja 

§/3. pontja értelmében 25.000 forint általány-

kártérítés megfizetésére kötelezi a DEAC csapatát, melyből 15.000 forint a Phoenix Fireball 

VB-2015/03015/2 és 

), ezért a Versenyszabályzat 31§/1. pontja értelmében a Versenybizottság 

jesítette az utánpótlás kötelezettségét, ezért a 

Versenyszabályzat 33§/3. pontja értelmében a csapat kizárásra kerül a férfi OB2-es 

ottsági ülés időpontjában az alábbi mérkőzések jegyzőkönyvei nem voltak 

FODE 

FODE 

FODE 

FODE 

ARES „B” 

ARES „A” 

ARES „B” 

ARES „B” 

): A Versenybizottság felszólítja a rendező csapatokat, hogy a 

mérkőzések jegyzőkönyveit juttassák el a Versenybizottság részére legkésőbb 2015. április 



 Magyar 

 Floorball 
 Szakszövetség 
 

 

 www.salming.hu 

 

A határozatokkal szemben 2015. április 17
Versenyszabályzat szerinti feltételekkel.
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