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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2017. 09. 28. 

Résztvevők: Hotz Evelin, Gál Tamás, Német Balázs, Szűcs András, Szegvári András (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

1. Vajda-CH U17 – mérkőzésre ki nem állás 

 

A 2017. szeptember 23-ra kiírt Origo SE – Vajda-CH fiú U17 mérkőzésen a vendég csapat 5 

fővel jelent meg, így a szabályok értelmében nem tudtak kiállni a mérkőzésre. Görög Tamás 

jelezte a Versenybizottság felé, hogy a két együttes 4+1-es felállásban játszott egy mérkőzést, 

amelyet kért, hogy tekintsünk hivatalosnak, hogy a vendég csapatot emiatt ne érje hátrány. 

Határozat (VB-2017/09/28/1): 

A Versenybizottság nem járul hozzá a szabályoktól eltérő módon lejátszott mérkőzés 

hivatalosként való elismeréséhez, és a Versenyszabályzat 26. §-a alapján jár el. A 

Versenybizottság a mérkőzés végeredményét 5-0-s gólkülönbséggel az Origo SE csapatának 

írja jóvá. Ezen felül a Versenybizottság a Versenyszabályzat 23§/4./b. pontja alapján 20.000 

átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi a Vajda-CH egyesületét, melyből 15.000 forint az 

Origo SE csapatát, 5000 forint a Magyar Floorball Szakszövetséget illeti meg. 

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

 

2. Dunai Krokodilok Fiú U13 - jogosulatlan játék 

 

A 2017. szeptember 23-án lejátszott Dunai Krokodilok – Vajda-CH fiú U13 bajnoki mérkőzésen 

a szervező csapat nem biztosította maradéktalanul a mérkőzés feltételeit. (Nem volt 

jegyzőkönyv, a pálya és az időmérő nem volt előkészítve, illetve nem biztosították a 

Hunfloorballhoz való hozzáférést a játékvezetők számára.) A mérkőzés előtti napon a csapat 

nem rendelkezett a szükséges indulási létszámmal, Szabó Gábor arról tájékoztatta a 

játékvezetőket, hogy az igazolások rendben vannak, a Szövetség engedélyt adott a játékosoknak 

és a csapatnak, hogy játsszon, de emiatt az igazolásuk nincs jelen. Tekintettel arra, hogy a héten 
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több helyről is jelezték, hogy problémás a sportorvosi beszerzése a telítettség miatt, Szegvári 

András – aki játékvezetőként volt jelen a mérkőzésen – tájékoztatta a csapatvezetőt, hogy 

szeptember végéig még csak figyelmeztetésben részesíti a Versenybizottság a hiányzó 

sportorvosival rendelkező csapatokat amennyiben a mérkőzést követő 5 napon belül azt 

hiánytalanul bemutatják a Szövetségben. Szabó Gábor tájékoztatását az igazolások meglétéről 

és érvényességéről a jelen lévő játékvezetők és a vendégcsapat vezetője (Borka Gábor) 

ellenőrzési lehetőség híján elfogadta, és a mérkőzést ennek szellemében játszották le. A 

mérkőzést követően a jegyzőkönyv felvitelénél kitűnt, hogy a csapatban a mérkőzés idején nem 

nevezett (illetve nem engedélyezett) játékosok is játszottak (Gyarmati Márk és Takács-Győrfi 

Csanád), akik pontot is szereztek. A Főtitkár Úrtól kért tájékoztatásból kiderült továbbá az is, 

hogy a Szövetség próbált egyeztetni a nevezést illetően a mérkőzés előtt, de a csapatvezető a 

mérkőzés előtt nem reagált a megkeresésre. 

Határozat (VB-2017/09/28/2): 

A Versenybizottság az igazolással nem rendelkező játékosok pályára lépését jogosulatlan 

játéknak minősíti, és a Versenyszabályzat 21.§/5.) pontja szerint jár el. Ennek alapján a 

mérkőzés végeredményét törli, és azt 5-0-s gólaránnyal a Vajda-CH javára igazolja, a Dunai 

Krokodilok U13-as csapata ellen pedig fegyelmi eljárást indít. 

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

 

3. Neumann FSE visszalépése a fiú U15 bajnokságtól 

A Neumann FSE létszámhiány miatt visszalépteti csapatát a fiú U15-ös bajnokságtól. 

Határozat (VB-2017/09/28/3): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 30.§/1.) pontja alapján a Neumann FSE összes eddigi 

és hátralévő mérkőzését törli, és megállapítja, hogy a 2017/2018-as fiú U15-ös bajnokság utolsó 

helyén végzett. Ezen felül megállapítja, hogy mivel a visszalépés a 2. fordulóban lejátszandó 

SZPK – Neumann FSE mérkőzés előtt 48 órán túl, de még azon a héten történt meg, ezért a 

Versenyszabályzat 23.§/3./b.) pontja alapján 15.000 átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi a 

Neumann FSE egyesületét, melyből 10.000 forint az SZPK csapatát, 5000 forint a Magyar 

Floorball Szakszövetséget illeti meg. További döntések meghozatalához a határozatot a 

Versenybizottság továbbítja az Elnökség felé. 

A határozat 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született. 
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A határozatokkal szemben 2017. október 6-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat 

szerinti feltételekkel. 
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