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Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Origo SE kérvénye korkedvezményre 

Az Origo SE kérvényezi, hogy engedélyezzék Kiss Milán és Paszternák Gergő Zsombor játékát 

az OB3-ban, ellenkező esetben az Origo Mohicans B csapata lehet, hogy nem tud eleget tenni 

a kötelező minimális nevezési létszámnak, illetve a két játékos annak a tavalyi U15-ös csapat 

tagja, akik most az Origo Mohicans B-ben, illetve U17-ben indulnak. Kiss 

Milán 2004-es, Paszternák Gergő Zsombor 2005-ös születésű. Ezen kívül kérvényezik, hogy 

Paszternák Gergő Zsombor az U17-es csapatban is pályára léphessen. A szülők minden esetben 

aláírt nyilatkozattal támogatják a gyermekek pályára lépését. 

Határozat (VB-2017/09/09/1): 

A Versenybizottság engedélyezi mindkét játékos szerepeltetését a kért bajnokságokban. 

Egyúttal megvizsgálja, hogy a felnőtt bajnokságokban a jövőben korlátozásképp módosítsa-e a 

kiírásokat úgy, hogy az alsó korhatár helyett méret-, vagy súlykorlátozást vezet be. 

A határozat 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született. 

2. Trampolin SE kérvénye korkedvezményre 

A Trampolin SE kérvényezi, hogy korkedvezménnyel engedélyezzék Trombitás Balázs játékát 

2004-es születésűként a felnőtt bajnokságban (OB2). Ezen kívül kéri még, hogy a 2005-ös 

születésű Rezeli Milán, illetve a 2008-as születésű Trombitás Márton szintén 

korkedvezménnyel részt vehessen az U17-es bajnokságban. 
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Határozat (VB-2017/09/09/2): 

A Versenybizottság engedélyezi Trombitás Balázs játékát a Férfi OB2 bajnokságban, illetve 

Rezeli Milán játékát az U17 bajnokságban, amennyiben a Trampolin SE a Versenybizottság 

számára a szülők által aláírt támogató nyilatkozatot legkésőbb szeptember 14-ig megküldi. A 

Versenybizottság ugyanakkor nem járul hozzá Trombitás Márton U17 bajnokságban való 

szerepeltetéséhez, mivel az alsó korhatárhoz viszonyított 4 évnyi differenciát túl soknak ítéli 

meg, így erre korkedvezményt nem tud adni. A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 3. Trampolin SE kérvénye halasztással kapcsolatos eljárási díj elengedésére 

A Trampolin SE kérvényezi, hogy a 2017. szeptember 30-ra kiírt Neumann elleni mérkőzés 

halasztásával kapcsolatos eljárási díjaktól tekintsen el a Versenybizottság, mivel a halasztásra 

a játékvezetői képzésen  való részvételi szándék miatt került sor. 

Határozat (VB-2017/09/09/3): 

A Versenybizottság arra való tekintettel, hogy a megjelölt képzés szükséges ahhoz, hogy a 

Trampolin SE-nél már játékvezetői tapasztalattal rendelkező tagok hivatalosan is 

közreműködhessenek játékvezetőként a szezonban, az eljárási díjtól eltekint. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

A határozattal szemben 2017. szeptember 17-ig lehet fellebbezést benyújtani a 

Versenyszabályzat szerinti feltételekkel. 
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