
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sportok háza,  

2009.10.20. 
 
Jelenlévık: Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök 
  Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag 
  Vígh László, Versenybizottság, tag 
  Tóth Dóra, Versenybizottság, tag 
  Szabó József, Dunai Krokodilok titkár (az I. napirendi pont után távozott) 

Siklósi Evelin, Diamonds SK képviselı (a II. napirendi pontnál érkezett, a III. 
után távozott) 

 
0. Napirendi pont: Jegyzıkönyv hitelesítık, levezetı elnök megválasztása 
 a) jegyzıkönyv hitelesítı: Vígh László és Atyafi Dániel 
 b) levezetı elnök: Kovács Gergely 
 Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva. 
 
I. Napirendi pont: Dunai Krokodilok – Neumann FSE 

Szabó József és Kovács Gergely beszámol arról, hogy Rab Konstantin igazolása nem 
volt rendben a Dunai Krokodilok – Neumann FSE mérkızésen. Az igazoláson 
Konstantin nem volt még átigazolva, a játékvezetık mégis engedték játszani. 
Konstantint a Dunai Krokodilok SE a mérkızés napján pótnevezte, ezen hibát Szabó 
József elismerte. Bírói mőhiba megállapítása megtörtént, nem szabadott volna 
Konstantint játszani engedni. 

  
Határozatok: 

 2009/10/19/I. 

Mérkızés eredményét a VB helybenhagyja. Indoklás: ha nem történt volna mőhiba, 
úgy ez az eset nem is létezne.  
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 
2009/10/19/II. 

A Dunai Krokodilok SE-t a Versenybizottság elmarasztalja, megállapítja, hogy 
hibáztak. Ezért az egyesületet az egyszeri átigazolási díj ötszörösével bünteti (15000 
forint). Az összegnek 2009.november 6-ig meg kell érkeznie a Magyar Floorball 
Szakszövetség számlaszámára. Amennyiben eddig nem érkezik meg, úgy a 
Versenybizottság minden eltelt banki nap után 1 pontot levon a Dunai Krokodilok 
legmagasabb szintő csapatától (Salming férfi OBI).  
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 
2009/10/19/III. 

A játékvezetıket (Kelemen Gábor, Liebe György) bírói mőhiba miatt a VB 
megbünteti: 2009.november 6-ig a játékvezetıi díjat (5500 forint/fı) a Magyar 
Floorball Szakszövetség számlaszámára átutalni kötelesek. Amennyiben az összeg 
nem érkezik meg, úgy a Versenybizottság felszólítja a Játékvezetıi Kamarát, hogy a 
teljesítésig a két játékvezetı ne vezethessen játékot.  
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 



II. Napirendi pont: Diamonds SK – ARES HC fiú U19 bajnoki mérkızés 
A Versenybizottság megállapítja, hogy az ARES HC csapata nem állt ki a Diamonds 
elleni idegenbeli mérkızésen.  
 

Határozatok: 

 2009/10/19/IV. 

A mérkızés két pontját 5-0-ás gólaránnyal a Diamonds SK számára ítéli meg a 
Versenybizottság.  
A határozat 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született. 

 
 2009/10/19/V. 

A Versenybizottság az ARES HC-t 10 000 (tízezer) forint kártérítésre kötelezi. Az 
összeget 2009. november 6-ig kell a Diamonds SK-nak befizetnie. Valamint 5000 
(ötezer) forintos büntetést kell fizetnie a Magyar Floorball Szakszövetségnek szintén a 
fent megadott dátumig. Amennyiben eddig nem érkeznek meg az összegek, úgy a 
Versenybizottság minden eltelt banki nap után 1 pontot levon az ARES HC 
legmagasabb szintő csapatától (Salming férfi OBI).  
A határozat 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született. 

 
 
III. Napirendi pont: Fiú U16 bajnokság 
   

Határozatok: 

 2009/10/19/VI. 

A Versenybizottság a legjobban III. helyezett csapatot az alsóházba sorolja (IBK 
Cartonn Heroes), így két 6 csapatos csoportot alakul ki: 
Felsıház: Diamonds SK „A”, Dunai Krokodilok, Neumann FSE, Phoenix FSE, 
Szolnok Cannibals, SZPK. 
Alsóház: Debreceni FSE, Diamonds SK „B”, IBK Cartoon Heroes, Miskolc, Paksi FK, 
White Sharks HC. 
A határozat 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született. 

 
 2009/10/19/VII. 

A felsıház játékrendszere: A csapatok magukkal viszik az eddig lejátszott egymás 
elleni mérkızések eredményeit. A továbbiakban minden csapat oda-vissza mérkızést 
vív minden olyannal, akivel az alapszakaszban nem játszott. Így csapatonként 10 
mérkızés eredménye alapján kialakul a felsıház végeredménye. A mérkızések 
idıpontjáról a csapatvezetık írásban elıre megegyezhetnek 2009.november 4-ig. Errıl 
az illetékes koordinátort (Kovács Gergely) minden esetben tájékoztatni kell. Azon 
mérkızéseknek, melyekrıl megegyezés nem született a koordinátor írja ki a 
játékhétvégéjét. A bajnokság ezen szakaszának 2010. április 25-ig le kell zajlania. 
Ezután a felsıház 1., 2. helyezettje automatikusan bejut az elıdöntıbe, míg a 3. a 6. 
helyezett ellen, a 4. az 5. helyezett ellen játszik a maradék két helyért. A párharcok egy 
nyert mérkızésig tartanak, pályaválasztó minden esetben az elırébb végzett csapat. 
Döntetlen esetén 1*10 perc hosszabbítás aranygólig, ha ez sem dönt, akkor büntetık a 
Versenyszabályzat értelmében. 
Az elıdöntık szintén egy nyert mérkızési zajlanak. Az 1. helyezett játszik a 4.-5. 
helyezettek gyıztesével, míg a 2. helyezett a 3.-6. helyezettekével. Pályaválasztó 
minden esetben az elırébb végzett csapat. Döntetlen esetén 1*10 perc hosszabbítás 
aranygólig, ha ez sem dönt, akkor büntetık a Versenyszabályzat értelmében. 



A bronzmérkızést az elıdöntık vesztesei vívják, pályaválasztó az elırébb végzett 
csapat. Döntetlen esetén 1*10 perc hosszabbítás aranygólig, ha ez sem dönt, akkor 
büntetık a Versenyszabályzat értelmében. 
A döntıt a felnıtt Magyar Kupák (nıi, férfi) napján, a kupadöntık helyszínén a 
Magyar Floorball Szakszövetség rendezi. Hazai csapat az alapszakaszban elırébb 
végzett együttes. A terembérleti díjat a csapatok fele-fele arányban fizetik. Döntetlen 
esetén 1*10 perc hosszabbítás aranygólig, ha ez sem dönt, akkor büntetık a 
Versenyszabályzat értelmében. 
A rájátszásra a Magyar Floorball Szakszövetség biztosítja a játékvezetıket, a termet 
minden esetben a hazai csapat fizeti, míg a játékvezetıket a csapatok fele-fele 
arányban. 
A rájátszás játéknapjait a csatolt versenynaptárban jelölte meg a Versenybizottság. 
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 
 2009/10/19/VIII. 

Alsóház játékrendszere: A Versenybizottság irányított sorsolással két csoportot 
alakított ki. Az egyik csoportba került területi alapon a Miskolc és a Debrecen, a 
másikban a Paks. A sorsolást Tóth Dóra és Vígh László végezte. Ez alapján a 
csoportok: 

   B csoport: Miskolc, Debrecen, WS 
   A csoport: Paks, CH, Diamonds „B” 

A három csapat két játéknap alatt egy teljes oda-vissza kört játszik (melyekbıl egyet-
egyet Budapesten illetve Pakson, és Debrecenben vagy Miskolcon kell megrendezni). 
Ez 4 mérkızés csapatonként. Ezután a következı párharcok alakulnak ki: 

   A1-B3, A2-B2, B1-A3 
Pályaválasztó az elırébb írt csapat (a csoportok jelzését sorsolta a Versenybizottság). 
Döntetlen esetén 1*10 perc hosszabbítás aranygólig, ha ez sem dönt, akkor büntetık a 
Versenyszabályzat értelmében. A párharcok egy nyertmérkızésig tartanak. 
Ezután a három gyıztes alkot egy újabb csoportot akik az alsóház 1.-3. helyéért 
küzdenek, valamint a három vesztes egy másikat, akik a 4.-6. helyért játszanak. A 
játékrendszer két játéknap alatt egy teljes oda-vissza kör. 
A játéknapokat a csatolt versenynaptárban jelölte meg a Versenybizottság. 
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 

IV. Napirendi pont: Lány U19, lány U15 koordinátor 
A két bajnokság koordinátori posztját a mai naptól Tóth Dóra Versenybizottsági tagja 
tölti be. 

 
V. Napirendi pont: Neumann FSE- Phoenix FSE U16 

A Neumann FSE kérvényezte, hogy a Phoenix FSE elleni U16-os bajnoki mérkızését 
2009.10.25-én játszhassa.  

  
 Határozat: 

2009/10/19/IX. 

A Versenybizottság elfogadja a mérkızés idıpontját. 
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 
 
VI. Napirendi pont: ARES HC kérelem (nıi Magyar Kupa) 



Az ARES HC kérvényezte, hogy a nıi Magyar Kupában sorra kerülı Szent-Györgyi 
ARES BMHC – White Sharks HC találkozót Szombathelyen rendezhesse meg. 

 
 Határozat: 

2009/10/19/X. 

A Versenybizottság a kérelmet elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a hasonló párosítású 
nıi bajnoki mérkızést mindenképpen Budapesten kell megrendeznie az ARES HC-
nak. 
A határozat 2 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett a levezetı elnök igen szavazatával 

született. 

 
VII. Napirendi pont: Hiányzó igazolások kérdése 
 Határozat: 

2009/10/19/XI. 

A Versenybizottság felkéri az elnökséget, hogy a Versenyszabályzatot módosítsa az 
alábbi tartalommal: 
„Amennyiben egy csapat összes igazolása hiányzik egy adott mérkızésrıl, akkor ezt 
elsı esetben a következı feltételekkel pótolhatja: 3 munkanapon belül bemutatja az 
összes pályára lépett játékos igazolását, érvényes sportorvosi engedélyét, valamint 
10000 forint büntetést átutal a Magyar Floorball Szakszövetség számlájára. Ezen 
feltételek teljesülése esetén a Versenybizottság az eredményt jóváhagyja. Amennyiben 
ezt elmulasztja, akkor ki nem állásként kell kezelni, a vétlen fél kapja a két bajnoki 
pontot 5-0-ás gólaránnyal, a vétkes fél pedig kártérítést köteles fizetni, melyet a 
Versenybizottság a Versenyszabályzat értelemében szabhat ki. 
Amennyiben egy egyesület egy csapata egyszer már élt az adott bajnoki szezonban a 
fent leírt lehetıséggel, akkor többször ezt nem teheti meg. Minden további alkalmat ki 
nem állásként kell kezelni, a vétlen fél kapja a két bajnoki pontot 5-0-ás gólaránnyal, a 
vétkes fél pedig kártérítést köteles fizetni, melyet a Versenybizottság a 
Versenyszabályzat értelemében szabhat ki.” 

 
VIII. Napirendi pont: Pótnevezés menete 
 A Versenybizottság tájékoztatja a csapatokat a pótnevezés menetérıl: 

1.: A játékost le kell igazolni, vagy át kell igazolni. Ezt a Magyar Floorball 
Szakszövetség fıtitkára végzi. A folyamat csak minden papír és pénz befizetés után 
történhet meg. 
2.: A játékosnak játékengedéllyel kell rendelkeznie. Ezt a Magyar Floorball 
Szakszövetség fıtitkára végzi. A folyamat csak minden papír és pénz befizetés után 
történhet meg. 
3.: A játékost egyesülete pótnevezi úgy, hogy elküldi egyesületének teljes név szerinti 
nevezési listáját, annak alján pedig eltérı színnel feltünteti az új játékost. 
4.: A Versenybizottság ellenırzi, hogy minden papír rendben van-e, ha igen, akkor ezt 
jelzi a fıtitkárnak. 
5.: A fıtitkár új játékengedély igazoló lapo(ka)t állít ki annak függvényében, hogy 
mely bajnokságokra lett nevezve a játékos. 
6.: A játékos csak akkor léphet pályára, ha játékengedély igazoló lapon szerepel. 
Kiegészítés: Amennyiben egy egyesület játékosát úgy pótnevezi, hogy aktuális 
mérkızéséig kevesebb mint 3 nap van hátra, úgy a játékos csak a következı 
fordulóban léphet pályára. 
Figyelem! Amennyiben a pótnevezés bármely lépése hiányzik, úgy a játékos nem 
szerepelhet a mérkızésen, különben jogosulatlan játéknak tekinti a Versenybizottság, 



és a játékvezetı esetleges engedélye ellenére a két bajnoki pontot 5-0-ás 
gólkülönbséggel a vétlen csapat számára írja jóvá.  

 
 
Budapest, 2009.10.20. 
 
           
          Kovács Gergely 
         Magyar Floorball Szakszövetség 
              Versenybizottság, elnök 


