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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

Dátum: 2011.08.06. 14.00 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Vörös László (elnökségi tagok), Rácz 
László (főtitkár), Kovács Gergely (elnökségi tag telefon kapcsolaton keresztül) 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1.) Nevezéstől függő bajnoki rendszerek 
A versenykiírásban nyitottan hagyott bajnoki rendszerek kerültek jóváhagyásra egyhangú 
szavazással. 
 
Határozat (2011/00806/1):A 2011-2012 bajnoki év versenyrendszerei a női és utánpótlás 
bajnokságokban: 
Salming női OB: a 7 csapat 14 játéknapon csapatonként 12 mérkőzéses hagyományos baj-
noki rendszerben alapszakaszt játszik, majd a szerzett pontok megtartásával felső (1.-4.) 
és alsóházi (5.-7.) rájátszás következik szintén bajnoki rendszerben. 
Erima fiú U19: a 7 csapat 14 játéknapon csapatonként 12 mérkőzéses hagyományos baj-
noki rendszert játszik. 
Erima fiú U16: a 3 csapat 12 játéknapon csapatonként 8 mérkőzéses dupla bajnoki rend-
szerben játszik (négyszer játszanak egymás ellen a csapatok, két-két hazai és idegenbeli 
mérkőzést). 
Eima fiú U14: a 8 csapat 14 játéknapon csapatonként 14 mérkőzéses hagyományos bajno-
ki rendszerben alapszakaszt játszik. Az alapszakasz első négy helyezettje két mérkőzésből 
álló (oda-visszavágó) elődöntőt játszik 1.-4. és 2.-3. párosításban. Az elődöntők vesztesei 
játszanak a 3. helyért, győztesei az 1. helyért. A döntőmérkőzés az MK döntőkkel együtt 
kerül megrendezésre. Az alapszakasz 5.-8. helyezettjei egy játéknapon, 3x12 perces mér-
kőzéseken, a felsőházhoz hasonló rendszerben döntik el a helyezéseket (5.-8. és 6.-7. pá-
rosítás, győztesek az 5. helyért, vesztesek a 7. helyért). 
 
2.) Pótnevezés 
Az Elnökség tárgyalta az Ares HC ’94 egyesület pótnevezést az Erima leány U16 bajnok-
ságba a Paksi Florball Klubbal és a paksi Deák Ferenc Ált. Iskolával közös csapatokkal. 
Ezekkel a nevezésekkel megnyílt a lehetőség a bajnokság elindítására is. Ugyanakkor az 
Elnökség a jó példát előtérbe helyezve szeretne lehetőséget és felhívást adni más csapa-
toknak is az utólagos nevezésre. Megbízta Vörös Lászlót ennek koordinálásával. 
 
Határozat (2011/0731/2): Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Ares HC ’94 
pótnevezéseit az Erima leány U16 országos bajnokságba, egyben ebbe a bajnokságba 
2011. szeptember 15-ig pótnevezési lehetőséget ad bármely csapat számára. 
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3.) A 2011-es versenyév nevezéseihez kapcsolódó rendkívüli kérelmek 
Négy csapat kérelmével foglalkozott az Elnökség. 

1. A Kecskeméti Református Kollégium csapata élni kíván a meghatározott felté-
telek mellett a floorballer.hu  OB2-ben való indulási lehetőséggel. Ezzel kap-
csolatban kérelmet adott be, hogy a 2010-2011-es férfi OBII kiírás 12. pontjá-
ban megfogalmazott feljutási támogatást az Elnökség részére megítélje. Egy-
hangúlag fogadta el az Elnökség a határozatot. 

 
Határozat (2011/0731/3): A Kecskeméti Református Kollégium csapatát az 
MFSZ a 2010-2011. év OBII bajnokság kiírásának 12. pontja szerint 50 000 Ft, a 
magasabb osztályban való indulást segítendő támogatásban részesíti, amellyel tel-
jesítettnek tekinti a számára előírt nevezési és tagsági díj kötelezettséget. 
 
2.  A Paksi Floorball Klub további haladékot kért a bírósági kivonat és NAV iga-

zolás beadására, mert azok még nem érkeztek meg. A Szolnok Cannibals FK 
technikai problémák miatt nem tudta teljesíteni aug. 5-ig fennálló befizetési 
kötelezettségét, amire 1 hetes haladékot kért. Az Elnökség egyhangúlag támo-
gatta a kéréseket. 

 
Határozat (2011/0731/4): A Paksi Floorball Klub aug. 31-ig haladékot kap a bíró-
sági kivonat és NAV igazolás leadására. 
 
Határozat (2011/0731/5): A Szolnok Cannibals Floorball Klub haladékot kap a 
2011. július 20-ai állapot szerinti tartozásának, valamint a 2011-2012. év nevezési 
díjainak befizetésére. Az MFSZ számlájára, pénztárába történő beérkezés határide-
je 2011. augusztus 12. 
 
3. A Diamonds SK az X3M OB1-ben való indulással járó utánpótlás kötelezett-

ség teljesítésére kapott kedvezményhez adott be kérelmet. A 3 unihoki bajnok-
ságban való indulást úgy szeretné teljesíteni, hogy a fiú U11-es csapat nevezne 
a fiú és lány bajnokságba egyaránt. Emellett a Salming női OB csapat számára 
minimálisan előírt 12 játékos nevezésében kért könnyítést, hogy augusztusban 
csak 10 játékost nevezhessenek, és december 31-ig vállalják a hiányzó két já-
tékos nevezését és versenyengedélyi díjának befizetését. Az első kéréssel kap-
csolatban az Elnökség egyeztetve utánpótlás vezetőkkel egyhangúlag foglalt 
állást. A második esetben támogatni kívánta a csapatot, végül 3 igen 1 nem 
szavazat mellett fogadta el a határozatot. 

 
Határozat (2011/0731/6): A Diamonds SK az X3M OB1-ben való indulással járó 
utánpótlás kötelezettség teljesítése során a fiú U11-es unihoki csapatot nem nevez-
heti a leány U11-es unihoki bajnokságba annak védelme érdekében. Az utánpótlás 
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kötelezettség teljesítésére választott 3 unihoki nevezést ennek figyelembe vételével 
kell teljesítenie. 
 
 
Határozat (2011/0731/7): A Diamonds SK női csapat kedvezményt kap a mini-
mális 12 játékos helyett 10 játékos nevezésére a Salming női országos bajnokság-
ban az első 7 játéknap (egy teljes kör) idejére. A két játékost 2011. november 15-ig 
van lehetőség pótlólag benevezni.  

 
 
 
Budapest, 2011. augusztus 6. 
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 Németh Miklós Rácz László 
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