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1. Torpedo Justitia nem tudott kiállni a Férfi OB2 8. fordulójában 

A 2017. december 2-ra kiírt OB2 8. fordulójában tartandó Lizards FT – Torpedo Justitia SC 

mérkőzést a Torpedo Justitia csapata sérülésekre hivatkozva a kezdési időpont előtt 1 nappal 

mondta le. A Torpedo Justitia csapatvezetője jelezte, hogy elismerik a hibát, és arra kérik a 

Versenybizottságot, hogy engedélyezze a mérkőzés új időpontban való lejátszását a kiszabott 

büntetés befizetése mellett. A Lizards Floorball Team csapata szintén készségesen állt ahhoz, 

hogy amennyiben a Versenybizottság engedi a játékot, egy másik időpontban lejátsszák azt. 

2018. február 3-ra találtak időpontot, amelyik mindkét félnek megfelelt. A Versenybizottság bár 

hivatalos határozatot nem hozott az ügyben, nem hivatalosan a mérkőzés lejátszását támogatta 

a büntetés befizetése mellett, amennyiben sikerül a megegyezés. Végül azonban egy téves 

információ elterjedése miatt a Torpedo Justitia csapatvezetője jelezte, hogy már nem tudnának 

kiállni a megadott időpontban, mivel ők úgy értelmezték, hogy a mérkőzést 5:0-val a Lizards 

FT-nek írta jóvá a Versenybizottság 

 

A Versenybizottság örömmel vette tudomásul, hogy mindkét csapat a mérkőzés megtartására 

törekedett. Egyúttal sajnálatát fejezi ki, hogy a téves információ miatt a mérkőzés elmarad. A 

Versenybizottság különös tekintettel lesz a továbbiakban arra, hogy a Versenyszabályzatba 

ütköző, hasonló folyamatban lévő ügyek esetében a hivatalos levelezés mellett 

határozathozatallal is megerősítse a döntéseit. 

Határozat (VB-2018/01/29/1): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 23.§ 6.) pontja alapján a mérkőzést 5:0-val a Lizards 

FT-nek írja jóvá, egyúttal a Torpedo Justitia csapatát ezen felül a Versenyszabályzat 23.§/4/a.) 

pontjában meghatározott 35000 Ft átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi, amelyből 25000 

Ft a Lizards FT csapatát, 10000 Ft a Szakszövetséget illet. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 
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2. A Torpedo Justitia nem tudott kiállni a Magyar Kupa 2. fordulójára 

A 2017. december 17-re kiírt Magyar Kupa 2. fordulójában tartandó Torpedo Justitia SC – 

SZPK Komárom A mérkőzést a hazai csapat sérülésekre hivatkozva a mérkőzés előtt két nappal 

lemondta. 

Határozat (VB-2018/01/29/2): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 23.§ 6.) pontja alapján a mérkőzést 5:0-val az SZPK 

Komárom A-nak írja jóvá, egyben megállapítja a vétlen csapat továbbjutását a 3. fordulóba. A 

Torpedo Justitia csapatát ezen felül a Versenyszabályzat 23.§/3/b.) pontjában meghatározott 

15000 Ft átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi, amelyből 10000 Ft az SZPK Komárom A 

csapatát, 5000 Ft a Szakszövetséget illet. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. Phoenix Wizards nem tudott kiállni a Férfi OB2 11. fordulójában 

A 2018. január 28-ra kiírt Kazincbarcikai Ördögök – Phoenix Wizards férfi OB2 mérkőzést a 

vendég csapat betegségre hivatkozva a mérkőzés előtt másfél nappal lemondta  

Határozat (VB-2018/01/29/3): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 23.§ 6.) pontja alapján a mérkőzést 5:0-val a 

Kazincbarcikai Örögöknek írja jóvá, egyúttal a Phoenix Wizards csapatát a Versenyszabályzat 

23.§/4/a.) pontjában meghatározott 35000 Ft átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi, 

amelyből 25000 Ft a Kazincbarcikai Ördögök csapatát, 10000 Ft a Szakszövetséget illet. 

A határozat 3 igen és 2 tartózkodás mellett született 

 

A határozatokkal szemben 2018. február 6-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat 

szerinti feltételekkel. 
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