
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sport háza,  

2011.05.12., 18.30 
 

Jelenlévők: Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök 
  Tóth Dóra, Versenybizottság, tag 
  Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag 
 

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása 

 a) jegyzőkönyv hitelesítő: Tóth Dóra és Atyafi Dániel 
 b) levezető elnök: Kovács Gergely 
 Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva. 

I. Napirendi pont: U21 fiú bajnoki döntő kérelem 
A Rudas FT írásban kérelmezi a fiú U21-es bajnokság döntő két mérkőzésének két héttel 
történő elhalasztását. A Phoenix FSE támogatja a kérelmet. 
Határozat: 

 2011/05/12/I. 
A két csapatnak 2011.05.15-én 24.00-ig írásban meg kell egyeznie a mérkőzések időpontjáról. 
Amennyiben ez nem történik meg, akkor a Versenybizottság jelöli ki a játéknapokat. 
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

II. Napirendi pont: Phoenix FSE – ARES HC férfi bajnoki mérkőzés időpontja 
A Phoenix FSE a lejelentési kötelezettség lejárta előtt jelezte, hogy a korábban már lejelentett 
mérkőzését szeretné másik időpontra tenni. Az ARES HC jelezte, hogy az eredeti időpontra 
készültek, számukra nem megfelelő az új, ezért élnek halasztási lehetőségükkel. 
Határozat: 

 2011/05/12/II. 
Az ARES HC egyoldalú halasztási kérelmét a Versenybizottság elfogadja. A Phoenix 
FSE-nek három új időpontot kell megjelölnie 2011.05.22. és 2011.05.31. közt, 
melyekből az ARES HC köteles egyet elfogadni. Mivel az ARES HC önhibáján kívül 
került az adott szituációba, így a Versenybizottság a halasztási díjtól eltekint.  

 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

III. Napirendi pont: Veszprém Lizards – Miskolci FE férfi bajnoki mérkőzés 
A két csapat közösen kérelmezi, hogy a mérkőzés időpontját 14 napon belül adhassák meg. 
Ennek oka, hogy a mérkőzést a magyar férfi kézilabda döntő előtt szeretnék megrendezni a 
Veszprém Arénában, de még szervezés alatt áll a pontosítás. 
Határozat: 

 2011/05/12/III. 
A Versenybizottság 2011.05.15-én 24.00-ig ad időt a lejelentésre. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 



IV. Napirendi pont: 2011/03/29/VII. határozat vizsgálata 

Odor József írásban jelezte, hogy még mindig nem fizette ki az ARES HC a játékvezetői díjat. 
Elmondta, hogy edzőmérkőzésen találkozott Pavelka Zoltánnal (ARES HC elnök), megírta a 
számlát, azt azonban a teljesítésig nem adja át.  
Határozat: 

 2011/05/12/IV 
A határozat értelmében a játékvezetőnek el kell küldeni a számlát, melyet ezután az 
ARES HC-nak kell kiegyenlítenie 15 napon belül. A folyamat gyorsítása érdekében a 
Versenybizottság megkéri a  játékvezetőket, hogy a számlát scannelve küldjék el 
(ezzel egyidejűleg postán is), hogy az ARES HC minél hamarabb átutalhassa az 
összeget, illetve a Versenybizottságnak is legyen rálátása a folyamatra. 
 A határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

V. Napirendi pont: Neumann FSE – Miskolci FE férfi bajnoki mérkőzés, időpont változás 
A Neumann FSE a mérkőzést megelőzően a lejelentési határidő lejárta után jelezte, hogy a 
megadott időpontban a teremgazda mégsem bocsájtja rendelkezésére a termet. Új opciót 
ajánlott, mely azonban másik helyszínt is jelentene. A két csapat megegyezett, hogy a 
mérkőzést az eredeti napon 17.00-tól játsszák Érden. Emellett a Neumann FSE a miskolciak 
megnövekedett utazási költségeihez 10 000 forinttal hozzájárul, melyet 2011.05.15-én éjfélig 
ad át. 
Határozat: 

 2011/05/12/V 
 A Versenybizottság az időpontot elfogadja. 
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

 

 

 
Kovács Gergely 
         sk. 

 
Budapest, 2011.05.12. 


