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Jegyzőkönyv

(Magyar Floorball Szakszövetség- Versenybizottsági ülés)

Dátum  :   2013.11.03. 9.00

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Füzi Gábor (tagok), Liska Bálint (elnök)

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula

1. Unihoki bajnokságok (visszalépések, lebonyolítás)

2013.október  31-én  lezárult  az  Unihoki  bajnokságok  jelentkezési  határideje.  A  korábban 

leadotthoz képest a Phoenix Fireball csapata visszalépett  a fiú U13-as bajnokságtól, míg a 

Vajda –White Sharks együttese a fiú U15-ös bajnokságban csak egy csapattal  képviselteti  

magát.  A  női  OB2-es  bajnokságra  csak  egy  nevezés  érkezett  (FODE).  Az  unihoki 

bajnokságok lebonyolítására Cseh Gábor (koordinátor),  és Liska Bálint (Versenybizottság) 

tett javaslatot.

Határozat  (VB-2013/1103/1):  A  Versenybizottság  a  visszalépéseket  és  a  lebonyolítási 

tervezetet elfogadja.A női OB2-es bajnokságot nem indítja el.

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

2. Szolnok Cannibals online jegyzőkönyv vezetése.

A 2013.október 19-én lejátszott Szolnok Cannibals - Torpedo Justitia Salming férfi OB2-es 

bajnoki mérkőzésen nem online jegyzőkönyvvezetés történt. A csapatok 2013.október 15-ig 

türelmi időt kaptak a jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatban
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Határozat (VB-2013/1103/2): A Szolnok Cannibals csapata nem tett eleget a Versenykiírás 

18./f pontjának, így a Versenybizottság 3000 forint pénzbüntetést megfizetésére kötelezi a 

Szolnok Cannibals csapatát.

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

3. A pálya alkalmatlansága miatt elmaradt ARES HC-SZPK -Nokia Komárom Salming 

Női OB1-es mérkőzés.

2013.október 26-án a pálya alkalmatlansága miatt nem tudták megrendezni Pakson az ARES 

HC – SZPK-Nokia Komárom női bajnoki mérkőzést. Jesch Áron játékvezető levele a 

mérkőzést követően:

Tisztelt Versenybizottság.

A 2013.10.26.-i paksi ARES-SZPK női OB1-es mérkőzést az alábbi okok miatt nem engedtük lejátszani Berki 
Gáborral: - a pálya hossza alig haladta meg a 30 métert, így lényegesen rövidebb volt a szabálykönyvben 
meghatározott 36 méteres minimumnál. - a palánk a kézilabda kapu tövében volt, hozzáért, míg a bordásfal a két 
rövidebb oldalon 1 méternél közelebb volt. ( A kézilabda kaput több lakattal rögzítették, melyhez kulcs nem volt 
kéznél, a gondnoknak kellett volna bejönnie otthonról, így jelentős csúszással lehetett volna csak eltávolítani) - a 
pályán 1-2 centis mélyedések vannak, nincsenek megfelelően elfedve a röplabdahálót tartó oszlopok lyukai 
Utóbbi két dolog miatt erősen balesetveszélyesnek tartjuk! Továbbá: - a floorball kapuk és rajtuk a hálók 
alkalmatlanok voltak, több, tenyérnyi lyuk volt rajtuk, rögzítésük nem volt megfelelő, ejtőháló nem volt rajtuk 
(ezt pótolni tudták volna) - elektronikus jegyzőkönyv nem volt, a hétvégére kikapcsolták a wifi-t, papír alapú is 
csak két fénymásolt oldalból állt. Néhány képet mellékeltem.

Ezen okok miatt mindkét csapatkapitánnyal, csapatvezetővel megbeszélve, egyetértésben a pályát felnőtt 
nagypályás bajnoki mérkőzés lejátszására alkalmatlannak találtuk mind most, mind pedig a jövőben. A pályát 
egy harmadik fél foglalta Pakson, így Pavelka Zoltán sem tudta milyen, ezért bólintott rá. Mindkét csapatvezető 
támogatta azt az általuk felvetett ötletet, melyre volt már példa, hogy egy másik időpontban, közös 
megegyezésen alapuló helyszínen lejátszanák a bajnoki mérkőzést.

Üdvözlettel,

Jesch Áron
Határozat (VB-2013/1103/3): A helyzet abból adódott, hogy az ARES HC csapata (illetve 

Pavelka Zoltán) nem ellenőrizte a termet a foglalást megelőzően, míg a Versenybizottság nem 

hitelesítette a játékteret a bajnokság kezdete előtt. Mivel a csapatok kompromisszum képesek 

voltak, és a VB is játékot részesíti előnyben, ezért a mérkőzés újrajátszását rendeli el 

Komáromban. A felmerülő költségek közül a játékvezetés az ARES HC csapatát, a 
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terembérlés a Magyar Floorball Szakszövetségek terheli.

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

4. Utánpótlás csapatok játékvezetői kötelezettsége.

13.     Hivatalos személyek

 a. Az utánpótlás bajnoki mérkőzésekre mindkét csapat köteles 1-1 olyan játékvezetőt 
jelölni, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:                                   

 a korosztály felső korhatáránál legalább kettő évvel idősebb (pl. U16-os bajnokság 
esetében betöltött 18. életév), amit fényképes igazolványának az ellenfél 
csapatvezetőjének való bemutatásával köteles igazolni

 egyik csapatnál sem tölt be edzői, szakvezetői feladatokat
 a jelölő csapatnál versenyengedéllyel rendelkezhet.

b. A játékvezetőket játékvezetői díj megilleti, üzemanyag-térítés nem illeti meg,. A 
játékvezetői díj összege 1 500 Ft/játékvezető. A csapatok az általuk biztosított személyek 
esetében ettől közös megegyezéssel eltérhetnek.

c. A két csapat előzetesen megegyezhet abban, hogy a mérkőzést az egyik csapat által 
jelölt két játékvezető vezesse. Ebben az esetben a játékvezetőt nem biztosító egyesület 
köteles a mérkőzés előtt a két játékvezetőnek a JT általi delegációhoz tartozó játékvezetői 
díjat kifizetni.

d. Ha egy csapat nem jelöl játékvezetőt egy mérkőzésre, a jelenlévő játékvezető a mérkőzés 
jegyzőkönyvére különleges eseményként köteles felvezetni. Ebben az esetben a vétlen 
csapatnak joga van két játékvezetőt jelölni, és a játékvezetőt nem biztosító egyesület köteles a 
mérkőzés előtt a két játékvezetőnek a JT általi delegációhoz tartozó játékvezetői díjat 
kifizetni. Ha a vétlen csapat nem tud plusz játékvezetőt kiállítani, akkor a mérkőzést egy 
játékvezetővel kell megrendezni, és a játékvezetőt nem biztosító egyesület köteles a mérkőzés 
előtt a játékvezetőnek a JT általi delegációhoz tartozó játékvezetői díjat kifizetni. Emellett a 
vétkes csapatot minden alkalommal 10 000 Ft büntetés terheli, amelyet az MFSZ felé köteles 
teljesíteni.

e. Ha egyik csapat sem jelöl ki játékvezetőt, a mérkőzés 0-0-ás gólaránnyal, pont nélkül 
kerül jegyzőkönyvezésre.

f. Annak elkerülésére, hogy az edző vezessen mérkőzést csapatának, a nevezési lapon fel kell 
tüntetni a csapat edzőinek a nevét, és minden változásról írásban kell értesíteni a 
Versenybizottságot. A Versenybizottság közzéteszi az utánpótlás bajnokságok edzői névsorát.
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g. A csapatok által biztosított játékvezetés esetén a csapatvezetők kötelessége az ellenfél 
játékjogosultságának ellenőrzése. Az ellenőrzés elmulasztása esetén a mérkőzésekre utólag 
jogosulatlan játék címén óvás nem adható be, a VB nem vizsgálja az ilyen eseteket.

h. Jegyzőkönyvvezetőről és időmérőről a hazai csapat köteles gondoskodni. A mérkőzéseken 
külön jegyzőkönyvvezető és időmérő javasolt, de szükség esetén egy személy is betöltheti a 
két funkciót. Jegyzőkönyvvezető és az időmérő csak a 15. életévét betöltött, megfelelően 
felkészített személy lehet. A jegyzőkönyvvezető és az időmérő ajánlott díja, melyet a rendező 
csapat a helyszínen köteles kifizetni, mérkőzésenként 500-500 Ft. A csapatok az általuk 
biztosított személyek esetében ettől közös megegyezéssel eltérhetnek.

i. A versenyellenőri díj 1 000 Ft, amelyet a rendező csapat a mérkőzés előtt a helyszínen 
számla vagy játékvezetői költségelszámolás ellenében köteles kifizetni. A versenyellenőrt a 
mérkőzés előtt legalább 48 órával a Játékvezetői Testület vagy a Versenybizottság jelöli ki. 
Erről minden esetben a hazai egyesületet e-mailben értesíti.

j. A Játékvezetői Testület hosszú távú célkitűzése, hogy az utánpótlás mérkőzéseken is általa 
kijelölt játékvezetők működjenek. Ezt a célt fokozatosan szeretné megvalósítani. Ehhez a JT 
fenntartja a jogot, hogy bármely korosztály bármelyik mérkőzésére játékvezetőket jelöljön. 
Ebben az esetben a két csapatot a mérkőzés előtt legalább 5 nappal e-mailen értesíti.

k. Az utánpótlás bajnokság mérkőzésein a JT delegáció esetén a játékvezetői díj bruttó 2 500 
Ft/játékvezető, amelyet a hazai csapat köteles a mérkőzés előtt 20 perccel számla vagy 
játékvezetői költségelszámolás ellenében a helyszínen a játékvezetőknek kifizetni.

l. JT delegáció esetén a játékvezetőket és a versenyellenőrt utazási költségtérítés illeti meg, 
amely vagy üzemanyag-térítés (NAV-norma szerint), vagy vasútjegy-térítés (MÁV számla 
alapján). Az üzemanyag-térítés csak egy személygépkocsira vonatkozhat, a két 
játékvezetőnek és a versenyellenőrnek együtt kell utaznia! Az utazási költségtérítést hazai 
csapat köteles a mérkőzés előtt 20 perccel számla vagy játékvezetői költségelszámolás 
ellenében a helyszínen kifizetni.

m.  A jegyzőkönyv eredeti példányát (fehér) a JT által delegált játékvezetők esetén a 
játékvezetők, egyébként a csapatvezetők kötelessége eljuttatni a bajnokság koordinátorához 
vagy az MFSZ irodájába a mérkőzést követő 10 naptári napon belül. Amennyiben a 
mérkőzésen végleges kiállítás, különleges esemény történt, vagy a játékvezető bármilyen 
megjegyzést vezet fel a jegyzőkönyv erre vonatkozó részére, a fenti határidő 3 napra rövidül. 
Emellett 24 órán belül e-mailen értesíteniük kell a Versenybizottságot."

A Versenybizottsági ülés napjáig a következő csapatok jeleztek vissza:
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csapat vállalja nem vállalja nem jelzett vissza
Dunai Krokodilok x
SZPK-Nokia Komárom x
Veszprém-Trampolin SE x
Phoenix Fireball x
IBK Cartoon Heros x
Neumann FSE x
DEAC x
Kinizsi-Origo x
Vajda-White Sharks x
Dunaújvárosi F.RFT x
Diamonds SK x
Eszterházy MEISE x

Határozat (VB-2013/1103/4): A Versenybizottság e-mailben fel fogja szólítani a 

visszajelzést nem küldő csapatokat, hogy 2013.november 6-ig jelezzék, hogy tudnak – e 

játékvezetőt/játékvezetőket biztosítani az utánpótlás mérkőzéseikre!

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

5. IBK Cartoon Heroes – Kinizsi Origo U16-is bajnoki mérkőzés.

A bajnoki mérkőzés időpontját az IBK csapata 2013.október 25-én 14:13-kor megküldte a 

Kinizsi csapatának.

16:10 órakor meg is jött a válasz, amiben Csík Balázs tudomásul vette az időpontot.

2013.október 28-án (hétfőn) Blaumann Ádám jelezte, hogy a mérkőzést nem tudja felvinni a 

két hetes határidő miatt, így azt Liska Bálint rögzítette a hunfloorball.hu oldalon.

2013.november 1-én 16:10 órakor Bokor Gábor e-mailben értesített a VB-t és az IBK 

csapatát, hogy nem tudnak a mérkőzésen részt venni.

Határozat (VB-2013/1103/5): A Kinizsi-Origo csapata 18 órával a találkozó előtt mondta le 

a mérkőzést, így Versenyszabályzat 23 §/4. pontja alapján 20.000 forint pénzbüntetést kell az 

egyesületnek fizetni:
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23 § 4./ Ha a mérkőzést 48 órán belül mondják le,

a./ felnőtt, bajnoki rendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 35 000 Ft, amelyből 
25 000 Ft a vétlen csapatot, 10 000 Ft a Szakszövetséget illet,
b./ utánpótlás és kuparendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 20 000 Ft, 
amelyből 15 000 Ft a vétlen csapatot, 5 000 Ft a Szakszövetséget illet.

A Versenybizottság a büntetés Szakszövetségnek járó rész befizetését felfüggeszti erre a 

bajnoki évre. Ha ebben a bajnoki/vagy kupaszezonban a Kinizsi-Origo csapata több 

szabálytalanságot nem követ el, akkor az 5000 forintot nem kell befizetnie

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2013.november 11-ig 

van fellebbezési lehetőség.

Komárom, 2013. november 3.

................................. ................................... ........................................

Jaczkó Róbert Gyula sk. Liska Bálint sk. Füzi Gábor sk.

VB-tag VB-elnök VB-tag
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