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Elnökségi ülés jegyzőkönyv

Dátum: 2012. 09. 19. 18.30
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Kovács Gergely, Mile Lajos, Vörös
László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár)
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László
NAPIRENDI PONTOK:
1) 2012-2013 bajnokság
1. A Phoenix Fireball SE OB3-as csapatának visszalépését jelentette be. Egyhangúlag fogadta el az Elnökség a határozatot.
Határozat (E-2012/0919/1): A Phoenix Fireball SE csapata törlésre kerül a 20122013 floorballer.hu OB3 bajnokság csapatai közül. Az elnökség a Versenyszabályzat 30. § 3./ pontjában megfogalmazott minimális, 30 000 Ft pénzbírságot állapít meg, amelyet 2012. szeptember 30-ig köteles az egyesület átutalni az MFSZ
számlájára.
2. Az E-2012/0808/6 határozatban előírt nevezési kötelezettségének betöltésére a
Diamonds SK az Erima U16 bajnokságba nevezte csapatát, így a bajnokság alsó háza 6 csapatosra bővült. A bajnokság lebonyolítási rendje az előzetesen
megfogalmazottak szerint alakul: 6 játéknapon (mindegyiken 5-5 csapat részvételével 10 mérkőzés), egy hagyományos, 30 mérkőzésből álló bajnoki rendszer kerül lebonyolításra. Az elnökség az érintett csapatok egyhangú támogatása mellett elfogadta a Diamonds SK javaslatát 1996-os születésűek szerepeltetésére.
Határozat (E-2012/0919/2): Az Erima U16 bajnokság alsóházában szereplő csapatok jogosultak maximum négy 1996-os születésű játékos nevezésére a bajnokságba. A nevezett játékosok nem rendelkezhetnek versenyengedéllyel a felnőtt
OB1, OB2 bajnokságok egyikébe sem. A csapatoknak joguk van a fenti bajnokságokba már benevezett játékosaik visszaléptetésére a versenyengedélyi díjkülönbözet (1 500 Ft/játékos) visszaigénylésével.
3. A lány utánpótlás bajnokságok szervezése során kiderült, hogy nagyszámú játékos van a szóban forgó egyesületekben, ez bőven lehetőséget ad bajnokságok
elindítására. Figyelembe véve az egyesületektől befutott információkat az Elnökség két bajnokság meghirdetése mellett döntött: U14 (1999-2003) és U16
(1997-2001), amelynek alsó korhatára a fiú bajnoksághoz hasonlóan a csapatok igénye esetén a minél több játékos számára biztosítandó játéklehetőség mi-
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att 1 évvel módosítható (1996-2001). Mindkét bajnokság legalább 3 csapat nevezése esetén indítható. A női utánpótlás támogatására az elnökség a nevezési
díjban kedvezményt ad, a mindkét bajnokságba nevező egyesületeknek csak
egy nevezési díjat kell megfizetniük. Az elnökség megbízta Rácz László a csapatokkal való további kommunikációval, a bajnokságok szervezésével.
4. Rácz László ismertette az unihoki bajnokságok nevezéseit. Az előző évihez
képest könnyített nevezési feltételek ellenére kevesebb nevezés érkezett, több
csapat a nagypályás bajnokság felé fordult. Két korosztályban csak két-két
csapat nevezett, ezeknek a megrendezése nem biztosított. Az elnökség megbízta Rácz Lászlót további csapatok bevonásának lehetőségek felkutatásával, a
koordinátorok megkeresésével és megbízásával.
2) Tisztségviselő választás
1. Vörös László beterjesztette javaslatát a Játékvezetői testület összetételére, amelyet az elnökség egyhangúlag elfogadott. Emellett ismertette a JT célkitűzéseit,
fél éven, 1 éven belül megvalósítandó terveit.
Határozat (E-2012/0919/3): Az elnökség egyhangú szavazással megválasztja Német Balázst és Schauer Balázst a Játékvezetői Testület tagjává.
2. Rácz László ismertette a Versenybizottság tagjelöltjei megkeresésének eredményét. Sajnos többen nem vállalták a felkérést, így az elnökség egy 3 fős
Versenybizottságot választott meg, egyben felkérte Rácz Lászlót további jelöltek megkeresésével.
Határozat (E-2012/0919/4): Az elnökség egyhangú szavazással megválasztja Liebe
Györgyöt, Rácz Lászlót, Tóth Dórát a Versenybizottság tagjaivá és megbízza a bizottságot
az elnök megválasztásával.
3) Aktuális kérdések
Az elnökség határozathozatal nélkül áttekintette a szövetség különböző aktuális kérdéseit
a válogatottaktól kezdve a rendezési követelményeken keresztül az utánpótlás területig.
4) Főtitkári beszámoló
1. Rácz László ismertette a MOB egyszeri, kedvezményes OKJ sportedző, sportoktató
képzés helyzetét. A szövetség leadta a képzéshez szükséges dokumentumokat. A
MOB tájékoztatása szerint még nem készült el a jelentkezések összesítése, nem ismert
hányan jelentkeztek floorball sportágban a képzésre.
2. Rácz László ismertette a honlap fejlesztésének állapotát. Az 1. ütem, az adatbázis létrehozása kis csúszással, a 2. ütem, a helyszín- és időpontváltozások webes bejelentése
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gyakorlatilag időben elkészült, az utóbbi tesztelése után a finomítások vannak hátra. A
3. ütem, az online jegyzőkönyvezetés szeptember utolsó hetében tesztelhetővé válik.
Ennek befejezésére, várhatólag október közepére az oldal grafikájának megújítása is
elkészül.
3. Rácz László tájékoztatta az elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről, a
költségvetés alakulásáról. Az új versenyév indulásakor hagyományosan sokat javul a
likviditási helyzet, lehetőség van az esetleges ütemezett elmaradások pótlására (pl.
IFF). A szövetség gazdálkodása megfelel a költségvetésben foglaltaknak, ez idáig
nincs számottevő eltérés a terv és megvalósulás között. A teljes évre vonatkozóan a
még függőben lévő csapat- és játékos nevezések lezárultakor adható jó közelítés, figyelembe véve a decemberi VB várható költségeit is.

Az ülést 22.00-kor Németh Miklós bezárta.

Budapest, 2012. szeptember 19.

………………………………..
Németh Miklós
elnök

………………………………..
Rácz László
jegyzőkönyv-vezető

