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1. Napirendi pont: 2020-2021-es bajnokságok folytatása 

 

 

Határozat (E-2021/0203/1): Az elnökség úgy határoz, hogy azokban a bajnokságokban, ahol 

csak két csapat igazolta vissza, hogy folytatni szeretné a versenyzést, ott a bajnokságok 

beszüntetésre kerülnek 

A határozat 4 igen mellett született. 

 

2. Napirendi pont: Utánpótlás bajnokságok folytatása 

 

Határozat (E-2021/0203/2): Az elnökség úgy határoz, hogy abban a korosztályban, ahol 

legalább 3 csapat jelezte a versenyzési szándékát, ott a csapatok egy oda-visszavágós 

rendszerben folyatják a bajnokságot, rájátszás nélkül. 

A határozat 4 igen mellett született. 

 

3. Napirendi pont: OB II. bajnokság folytatása 

 

Határozat (E-2021/0203/3): Az elnökség úgy határoz, hogy az OB II.-es bajnokság folytatódik 

az alapszakasszal, később pedig a két csoport első két helyezettje egy oda-visszavágós elődöntőt 

játszanak egymással keresztben, utána pedig a döntő és a bronzmérkőzés egy mérkőzésen dől el. 

A határozat 4 igen mellett született. 

 

4. Napirendi pont: Férfi OB I. bajnokság folytatása. 

 

Határozat (E-2021/0203/4): Az elnökség úgy határoz, hogy a Férfi OB-1es bajnokság oda-

visszavágós rendszerben folytatódnak, rájátszás nélkül. 

A határozat 4 igen mellett született. 

 

5. Napirendi pont: Beszüntetett bajnokságokban szereplő csapatok 

 

Határozat (E-2021/0203/5): Az elnökség úgy határoz, hogy a beszüntetett bajnokságokban, 

azon csapatoknak, akik jelezték a versenyzési szándékukat, a Verseny Bizottság lehetőséget 

biztosít, az általuk kiírt Floorball Kupa sorozatban való részvételre. 

A határozat 4 igen mellett született. 

 

6. Napirendi pont: A Férfi OB I.-ben végeredmény hirdetése. 

 

Határozat (E-2021/0203/6): Az elnökség úgy határoz, hogy a 2020-2021-es szezonban a 

visszalépett csapatok ellenére is lehet végeredményt hirdetni 
A határozat 3 igen mellett, 1 nem mellett született. 

http://www.hunfloorball.hu/
mailto:floorball@hunfloorball.hu


 

7. Napirendi pont: A visszalépett csapatok eredményei 

 

Határozat (E-2021/0203/7): Az elnökség úgy határoz, hogy a visszalépett csapatok eredményei törölve 

lesznek. A visszalépett csapatok a versenykiírás alapján az adott bajnokság utolsó helyein végeznek 

A határozat 4 igen mellett született. 

 

8. Napirendi pont: A 2021-2022-es szezonban az IFL-ben való indulás jogai 
 

 

Határozat (E-2021/0203/8): Az elnökség úgy határoz, hogy a 2021-2022-es szezonban első sorban azok 

a csapatok kapják meg az IFL-ben való indulás jogát, akik a 2020-2021-es szezonban neveztek az IFL-be 

A határozat 4 igen mellett született. 

 

9. Napirendi pont: A 2019-2020-as szezon eredményei 

 

Határozat (E-2021/0203/9): Az elnökség úgy határoz, hogy bár a 2019-2020-as szezon nem lett 

befejezve, szükség esetén az szezon eredményeiről igazolást állít ki 

A határozat 4 igen mellett született. 

 

10. Napirendi pont: Versenyszabályzat módosítás 

 

Határozat (E-2021/0203/10): Az elnökség úgy határoz, hogy a vírushelyzetre való tekintettel a 4 hetes 

mérkőzés lejelentési időt 2 hétre csökkenti. 

A határozat 4 igen mellett született.  

 

 

 

Budapest, 2021. február 03. 

 

Veisz László sk  Dorogi Kristóf sk 

elnök jegyzőkönyvvezető 
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