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Jegyzőkönyv 
(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2017.10.30. 

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

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

1. Csapatvezetők kérése magasabb számú lány játékosok engedélyezésével 

kapcsolatban fiú utánpótlás bajnokságokban 

 

A csapatvezetői fórumon és egyéb, nem hivatalos csatornákon több csapatvezető is jelezte, hogy 

szeretnék, ha fiú utánpótlás bajnokságba akárhány lányt lehetne nevezni, akár azzal a feltétellel, 

hogy egy mérkőzésre egyszerre csak kettőt lehessen benevezni. A csapatvezetők egy része 

minimum három lány nevezését kérte. A Versenybizottság megvizsgálta a fiú és lány 

utánpótlásbajnokságokat, azon belül a nemek arányát, majd az alábbi határozatot hozta: 

Határozat (VB-2017/10/30/1): 

A női utánpótlás játékosok alacsony száma miatt engedélyezzük, hogy a fiú utánpótlás 

bajnokságokban (U17, U15, U13) a csapatok a 2017/2018-as szezonban maximálisan 4 igazolt 

lány játékossal rendelkezhetnek a kiírásban szereplő korhatár betartásával azzal a feltétellel, 

hogy egy mérkőzésre egy csapat maximálisan csak két lányt nevezhet. Egyúttal az Utánpótlás, 

nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 4./c.) pontja az alábbira módosul: 

„[4.]c.  

i. A fiú U13, U15, U17-es a nevezett játékosok közül maximum négy fő lehet lány, 

a korhatárok ugyanúgy vonatkoznak rájuk. 

ii. A fiú utánpótlás bajnokságokban egy mérkőzésre maximum két lány nevezhető.” 

 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. Phoenix FSE kérvénye túlkoros lány fiú bajnokságban való játékengedélyéhez 

A Phoenix FSE két lány játékost szeretne pótnevezéssel engedélyeztetni a fiú U13-as 

csapatában. A lányok mindenképpen együtt szeretnének játszani, azonban egyikőjük 2004-ben 

született, így a szabályok értelmében nem játszhatna. A Phoenix arra kéri a 
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Versenybizottságot, hogy ez esetben legyen tekintettel arra, hogy a lányoknak máshol nem tud 

játéklehetőséget biztosítani, és a megtagadás esetén lehetséges, hogy a nem túlkoros lány nem 

élne a játéklehetőséggel 

 

Határozat (VB-2017/10/30/2): 

A Versenybizottság az Utánpótlás, nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 4./a) és c) 

pontja alapján a kérelmet elutasítja. 

A Versenybizottság a határozatot 3 igennel, 1 nemmel és 1 tartózkodással fogadta el. 

 

A határozatokkal szemben 2017. november 7-ig lehet fellebbezést benyújtani a 

Versenyszabályzat szerinti feltételekkel. 
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