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

Jegyzőkönyvvezető: Szegvári András 

 

 

1. Phoenix Fireball - Vajda-CH U15 lány mérkőzés 

 

A lány U15-ös bajnokság harmadik fordulójában kiírt Phoenix – Vajda-CH mérkőzést a felek 

nem játszották le. A Versenynaptár szerinti eredeti játéknapot nemzetközi torna miatt 

elhalasztották a felek, azonban a halasztásban megjelölt időpontban sem került megrendezésre 

a mérkőzés. Ennek oka, hogy a Phoenix Fireball edzője a mérkőzést megelőzően több mint 48 

órával előbb lemondta a részvételt. 

 

Határozat (VB-2016/03/08/1): A Versenybizottság a Magyar Floorball Szakszövetség 

Versenyszabályzatának 23. § 3./b pontja alapján úgy rendelkezik, hogy a Phoenix Fireball 

egyesület köteles átalány-kártérítés megfizetésére, melynek összege 15 000 Ft, amelyből 10 

000 Ft a vétlen csapatot, 5 000 Ft a Szakszövetséget illet meg. A mérkőzés győztese 5-0 

arányban a Vajda-CH csapata. 

A határozat 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

2. Phoenix Fireball – MEISE-EVSI U15 lány mérkőzés 

 

A lány U15-ös bajnokság hatodik fordulójában kiírt Phoenix – MEISE-EVSI mérkőzést a 

pályaválasztó egyesület nem jelentette le a Versenyszabálynak megfelelő határidőig (2016. 

január 31.). 

 

Határozat (VB-2016/03/08/2): A Versenybizottság a Magyar Floorball Szakszövetség 

Versenyszabályzatának 12. § 4. pontja alapján úgy rendelkezik, hogy a Phoenix Fireball 

egyesület köteles 15 000 Ft átalány-kártérítés megfizetésére, mely teljes egészében a 

Szakszövetséget illeti meg. A mérkőzés győztese 5-0 arányban a MEISE-EVSI csapata. 

 

A határozat 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

3. Szegedi FE – Origo SE mérkőzésen történt V3 kiállítás 

 

A Szegedi FE – Origo SE férfi OB2-es mérkőzés 38. percében a hazai együttes 77-es számú 

játékosával szemben V3 kiállítást ítéltek a játékvezetők. A játékvezetői páros eljuttatta a 

Versenybizottsághoz a V3 bejelentő lapot, melyet a Versenybizottság továbbított a Fegyelmi 
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Csoport elnöke részére. A fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Csoport kijelölt tagjaiból 

alakuló Fegyelmi Bizottság hivatott. 

Ebben a napirendi pontban nem született határozat. 

 

 

4. Ares HC – Neumann Wombats férfi OB1 rájátszás mérkőzés 

 

A Salming férfi OB1 bajnokság kiírás szerint a rájátszásban döntetlen esetén a Játékszabályok 

203. és 204. pontja szerint kell a hosszabbítást lebonyolítani: 

„Ha egy mérkőzés egyenlő állással ér véget, de az eredményt el kell dönteni akkor 10 perc 

hosszabbítással addig kell folytatni a játékot amíg az egyik csapat gólt nem szerez.” 

A mérkőzést az Ares HC 60 perc 30 másodperckor szerzett gólját követően is folytatták eddig 

ismeretlen okokból és büntető ütésekre is sort kerítettek. A büntetőütéseket követően az Ares 

HC került ki győztesen. 

 

Határozat (VB-2016/03/08/3): A Versenybizottság a 2015/16. évi Salming férfi OB1 

bajnokság kiírásának 8./b pontja és a Versenyszabályzat 34. § 2./d alapján a mérkőzésen 

minden, a 60:30 perc utáni jegyzőkönyvezett bejegyzést érvénytelenít, a mérkőzés 

végeredményét 6:5-re módosítja az Ares HC javára. 

A határozat 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

5. Jegyzőkönyv hiányosságok az utánpótlás bajnokságokban  

 

A Szakszövetség többszöri kérése ellenére több korábbi utánpótlás mérkőzés jegyzőkönyve 

nem került feltöltésre. A nem online jegyzőkönyvvel vezetett mérkőzések eredményének a 

Szakszövetség hivatalos oldalára való feltöltéséről az Utánpótlás Bajnokságok kiírásának 17./e 

pontja rendelkezik az alábbiak szerint: 

„lejátszott mérkőzés eredményét a mérkőzés napján 24 óráig, a teljes jegyzőkönyvet a 

mérkőzést követő nap 24 óráig a pályaválasztó egyesület köteles feltölteni az MFSZ honlapjára 

(www.hunfloorball.hu). Ennek elmulasztása esetén első alkalommal figyelmeztetésben részesül 

az egyesület, második alkalommal 3 000 Ft, ezt követően minden alkalommal 6 000 Ft büntetés 

terheli.” 

 

Az érintett mérkőzések: 

Ares (7 jegyzőkönyv) 

Fiú U15 - december 5. (Phoenix ellen) 

Fiú U15 - február 13. (SZPK ellen) 

Fiú U13 - január 9. (SZPK ellen) 

Fiú U13 - március 6. (Vajda ellen) 

Lány U15 - február 28. (Phoenix ellen) 

Lány U13 - november 22. (MEISE ellen) 

Lány U13 - január 9. (SZPK ellen) 

 

Dunai Krokodilok (2 jegyzőkönyv) 

U11 - október 17. (Vajda ellen) 

U11 - november 15. (SZPK ellen) 
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Vajda-CH (1 jegyzőkönyv) 

U11 - december 6. (Dunai Krokodilok ellen) 

 

Határozat (VB-2016/03/08/4): A Versenybizottság a versenykiírás 17./e pontja alapján úgy 

határoz, hogy a fenti három egyesületet, azaz Ares HC-t, a Dunai Krokodilokat és az IBK 

Cartoon Heroest figyelmeztetésben részesíti. A jegyzőkönyvek feltöltésének határideje 2016. 

március 13. 24 óra. Amennyiben nem kerülnek feltöltésre a fenti mérkőzések jegyzőkönyvei, 

úgy külön értesítés nélkül egy mérkőzésre 3000 ft, a továbbiakra 6000 ft/mérkőzés büntetést 

kötelesek fizetni. 

A határozat 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett született. 

 

6. FODE – Phoenix Fireball U17 mérkőzés 

 

A Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének E-2015/1003/7 számú határozatában engedte 

a mérkőzés lejátszását, azonban a Versenybizottsághoz nem érkezett érdemi információ a 

mérkőzés lehetséges időpontjáról. 

 

A Versenybizottság emlékezteti a két csapatot, hogy a mérkőzést le kell játszani a 

Versenyszabályzatnak és a bajnokság kiírásának megfelelően. 

Ebben a napirendi pontban nem született határozat. 

 

A határozatokkal szemben 2016. március hónap 18-ig lehet fellebbezést benyújtani a 

Versenyszabályzat szerinti feltételekkel. 

Szegvári András sk. 

Liska Bálint sk. 

Tóth Imre sk. 

Váradi György sk. 

Füzi Gábor sk. 


