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Résztvevők: Füzi Gábor (VB elnök), Tóth Imre, Váradi György, Liska Bálint, Szegvári 

András (VB tagok), Jaczkó Róbert Gyula (Főtitkár) 

 

Jegyzőkönyvvezető: Füzi Gábor 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Unihoki bajnokság 

2. Cartoon Heroes FSE U17-es csapatának visszalépése 

3. Trampolin SE (Lizards Floorball Team) U13-as csapatának visszaléptetése 

4. Vajda-CH csapatának kérelme 

5. FODE U19-es csapatának visszaléptetése 

6. ARES HC kérelme 

7. U19-es női válogatott kérelme 

8. FODE mérkőzés lejelentési kötelezettségének elmulasztása 

 

 

 1. Unihoki bajnokság 
 

A Versenybizottság alaposan körüljárta az unihoki bajnokság kérdését. Füzi Gábor VB elnök 

már korábban reformtervei között megemlítette ezen bajnokság MFSZ égisze alatt történő 

kivonását, melyet a tagok - főtitkári véleményezéssel együtt - jóváhagytak. A 

Versenybizottság a jövőben az unihoki tornák megszervezésének lehetőségét egyesületi 

keretekbe utalja át. A hunfloorball.hu szövetségi weboldalon elérhető unihoki kiírása csak 

keretrendszert ad a tornaszervező egyesületeknek. 

 

Határozat (VB-2015/0915/1): A Versenybizottság a floorball bajnokságok nagypályás 

centralizációs tervének tükrében, az unihoki bajnokságot az összes korosztályban 

megszünteti, azaz - az eredeti terveknek megfelelően - idén még a visszalépések hatására sem 

indít unihoki országos bajnokságokat, de egyben minden szakmai segítséget megad egyesületi 

keretek között történő tornák, bajnokságok megszervezéséhez.  

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 2. Cartoon Heroes FSE U17-es csapatának visszalépése 
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A Cartoon Heroes FSE 2015.09.10-én azon írásos kéréssel fordult a Versenybizottság felé, 

hogy az U17-es csapatát logisztikai problémák miatt visszalépteti. 

 

Határozat (VB-2015/0915/2): A Cartoon Heroes FSE visszalépési kérelmét a 

Versenybizottság elfogadja, valamint azt a Versenyszabályzat 30.§/3. pontja alapján további 

döntésre az Elnökség részére továbbítja. Az így kialakult helyzetben az eredetileg kiírt 

bajnokságban a Cartoon Heroes FSE aktuális ellenfele a módosított menetrend szerint minden 

héten az eredetileg szabadnaposként kiírt csapattal játszik. A bajnokság módosított 

menetrendjét a Versenybizottság elkészíti és feltölti 2015. 09. 17. 18 órás határidővel.  

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 3. Trampolin SE (Lizards Floorball Team) U13-as csapatának visszaléptetése 
 

A Trampolin SE 2015.09.13-án azon írásos kéréssel fordult a Versenybizottság felé, hogy 

hogy az U13-as csapatát létszámhiány problémák miatt visszalépteti. 

 

Határozat (VB-2015/0915/3): A Trampolin SE Uvisszalépési kérelmét a Versenybizottság 

elfogadja, valamint azt a Versenyszabályzat 30.§/3. pontja alapján további döntésre az 

Elnökség részére továbbítja. A csapatvezetőkkel történt egyeztetések során kialakított 

versenynaptár és az ezek alapján elkészült sorsolás azt indokolja, hogy az így kialakult 

helyzetben az eredetileg kiírt bajnokságban a Trampolin SE aktuális ellenfele a módosított 

menetrend szerint a módosított menetrend szerint szabadnapos lesz. A bajnokság módosított 

menetrendjét a Versenybizottság elkészíti és feltölti 2015. 09. 17. 18 órás határidővel.  

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 4. Vajda-CH kérelme 
 

A Vajda-CH csapata 2015.09.15-én azon írásos kérelemmel fordult a Versenybizottság felé, 

hogy az U15 fiú bajnokságba a fiúk közé több lányt nevezhessen. 

Indoklásként a lányok évek óta ugyanazokkal az ellenfelekkel történő versenyzését írták. 

 

Határozat (VB-2015/0915/4): A Vajda-CH csapatának kérelmét az U15-ös bajnokság 

kiírásának 4./c.) pontjára vonatkozóan nem fogadja el, ugyanis az indoklás, miszerint a lányok 

több mérkőzést játszanának, nem megalapozott. A korosztályok azonos hétvégén játsszák a 

mérkőzéseket mindkét nemben, így a női és férfi csapat között nagyon nagy lenne az átfedés. 

A Versenybizottság a bajnokságok kialakításánál elsődlegesen a korosztályok közti és nem a 

férfi-női szakág közti átjátszást támogatja, ezért idén ennek megfelelően készültek el a 

kiírások azzal a céllal, hogy több, különböző játékost foglalkoztató csapat induljon a 

bajnokságokban. 

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 
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 5. FODE U19-es csapatának visszaléptetése 
 

A FODE U19-es csapata 2015.09.15-én azon írásos kérelemmel fordult a Versenybizottság 

felé, hogy a nagy korosztályi eltérés miatt visszalépteti U19-es csapatát. A visszalépéssel a 3 

csapatos U19-es bajnokság a minimális létszám alá került. 

 

Határozat (VB-2015/0915/5): A FODE U19-es csapatának visszalépési kérelmét a 

Versenybizottság elfogadja, valamint azt a Versenyszabályzat 30.§/3. pontja alapján további 

döntésre az Elnökség részére továbbítja. Az U19-es bajnokság a minimális létszám alá esett, 

így ezen bajnokság nem kerül lebonyolításra. 

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 6. ARES HC kérelme 
 

Az ARES HC-Paks Deák csapata 2015.09.15-én azon írásos kérelemmel fordult a 

Versenybizottság felé, hogy az U15 lány bajnokság soron következő bajnoki mérkőzését a 

mérkőzés helyszínén felmerülő technikai probléma miatt nem tudják megrendezni, s a javítási 

munkálatok sem készülnek el a hétvégéig. A csapatvezető tájékoztatása szerint az új időpontot 

közösen az ellenféllel már kijelölték (2015.10.11.) 

 

Határozat (VB-2015/0915/6): Az ARES HC kérelmét a Versenybizottság, a bekért írásos és 

fényképes dokumentáció alapján VIS MAIOR esetnek tekinti, így a beérkezett kérelmet 

elfogadja. A két csapat közös megegyezése értelmében a bajnoki mérkőzés pótlását 

2015.10.11-ig van lehetősége lebonyolítani. 

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 7. U19-es női válogatott kérelme 
 

Az U19-es női válogatott 2015.09.15-én azon írásos kérelemmel fordult a Versenybizottság 

felé, hogy szeretné a 2015. október 10-11-re kiírt U19-Phoenix mérkőzést 2015. október 23-

25-i edzőtáborára átrakhassák. Ugyanez lenne a céljuk a 2015. november 21-22-ére kiírt U19-

Neumann mérkőzéssel is. Ennek oka, hogy a világbajnokságon is sorozatterhelésnek lesz 

kitéve a csapat, s ennek szimulációját szeretnénk megkezdeni az edzőtáborban. Egyben kérik 

a halasztási díj elengedését.  

 

Határozat (VB-2015/0915/7): Az U19-es válogatott kérelmét a Versenyszabályzat 13.§ 11. 

alapján a Versenybizottság elfogadja, s ennek tükrében a halasztási díjat a válogatott számára 

elengedi. 
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A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

8. FODE mérkőzés lejelentési kötelezettségének elmulasztása 

 

A FODE nem jelentette le a Phoenix Fireball SE ellen lejátszandó, szeptember 19-20-ra kiírt 

U17-es mérkőzést. 

 

Határozat (VB-2015/0915/8): A FODE megszegte a Versenyszabályzat 12. paragrafus 4. 

pontját, ezért a mérkőzés végeredményét a Phoenix Fireball SE csapatának írja jóvá 5:0-s 

gólkülönbséggel. Ezen felül a FODE csapata a Versenyszabályzat 23. paragrafusának 3. 

pontja értelmében 15.000Ft átalány kártérítés megfizetésére kötelezi, melyből 10.000Ft a 

vétlen csapatot, 5.000Ft a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti meg. Az MFSZ-re jutó rész 

teljesítését a Szakszövetség felfüggeszti további mulasztásig. 

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

A határozatokkal szemben 2015.09.23-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat 

szerinti feltételekkel. 

 

 

Füzi Gábor sk.  Liska Bálint sk.  Szegvári András sk. 

 

 


