
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sport háza,  

2011.05.30., 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: Atyafi Dániel és Tóth Dóra 
 b) levezető elnök: Kovács Gergely 
 Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva. 

I. Napirendi pont: Unihoki fiú U15 bajnokság 
Türinger József mint Koordinátor beszámol a bajnokság helyzetéről, az elmaradt fordulóról. 
Határozat: 

 2011/05/30/I. 
A Versenybizottság a Diamonds – Dunai Krokodilok, White Sharks – Diamonds, 
Diamonds – White Sharks, BDSE – Dunai Krokodilok mérkőzéseket 0-0-s 
eredménnyel, szerzett pont nélkülinek ítéli meg. Az ARES – Diamonds és az SZPK – 
BDSE mérkőzéseket 5-0-s gólkülönbséggel a hazai csapatok javára írja jóvá. Az 
ARES – SZPK mérkőzésen mindkét csapat megjelent volna, azonban a többi 
mérkőzés elmaradása miatt ezt a mérkőzést nem játszották le. A mérkőzés eredménye 
nem befolyásolja a bajnokságot, így a Versenybizottság 0-0-al pont nélkül határozza 
meg a mérkőzés eredményét. 

Emellett a Versenybizottság az ARES HC-t a hazai forduló elmaradása miatt 
erkölcsileg kárpótolni szeretné. Ennek módja, hogy amennyiben a jövő évi fiú unihoki 
U15 bajnokságba neveznek, akkor a nevezési díjtól a Magyar Floorball Szakszövetség 
eltekint, illetve az első forduló rendezője az ARES HC lesz, amennyiben szeretne 
rendezni. 

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

II. Napirendi pont: Fiú U19 bajnokság lezárása 
A Diamonds SK jelezte, hogy három le nem játszott mérkőzése van. Ennek oka, hogy 
a Versenybizottság nem értesítette a Diamonds SK-t a játéknapokról, játékrendszerről. 
A mérkőzések a bajnokság végeredményét nem befolyásolják, a csapatok a játékról 
lemondanak. 
Határozat: 

 2011/05/30/II. 
A Versenybizottság a Diamonds – Dunai Krokodilok, Diamonds – Phoenix FSE, 
Dunai Krokodilok – Diamonds mérkőzések végeredményét 0-0-al szerzett pont 
nélkülinek állapítja meg. Ezzel a bajnokság végeredménye: 1. Phoenix FSE, 2. Dunai 
Krokodilok, 3. Diamonds SK. 

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



III. Napirendi pont: Férfi OBII – Torpedo Justitia ki nem állás 
A Torpedo Justitia nem jelent meg a White Sharks HC által rendezett helyosztó 
fordulón. Távolmaradását előre nem jelezte. Teremköltség nem keletkezett. 
Határozat: 

 2011/05/30/III. 
A Torpedo Justitia mindkét mérkőzését – melyet ebben a fordulóban játszott volna – 
5-0-s gólkülönbséggel elveszti, így a csoport utolsó helyén végez. Emellett a 
Versenybizottság 20 000 forintra – mely megegyezik azzal az összeggel, melyet a 
fordulón fizetnie kellett volna – bünteti melyet a Magyar Floorball Szakszövetség 
számlájára 2011.06.10-ig át kell utalnia. 

 A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

IV. Napirendi pont: Dunai Krokodilok – SZPK-NOKIA férfi bajnoki mérkőzés vizsgálata 
ellenőri jelentés alapján 

Kiss Attila ellenőr jelentését a mérkőzés után a Versenybizottsághoz eljuttatta. A 
Versenybizottság továbbküldte az érintetteknek. A napirendi pont tárgyalásán az 
egyesületek képviselői nem jelentek meg, a Fegyelmi Bizottság elnöke – Rácz László 
– megjelent.  
Határozat: 

 2011/05/30/IV. 
A Versenybizottság az ügy rendezésére felkéri a Magyar Floorball Szakszövetség 
Közgyűlését. Felkéri a Közgyűlést, hogy az ellenőri jelentést tárgyalja, az egyesületek 
vezetőivel közösen lépjen a rendezések szabályozásában, emellett hogyha 
szükségesnek érzi, akkor a két egyesületet felelősségre vonja. 

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

V. Napirendi pont: Nagypályás versenysorozatok lezárása 
Lezárult nagypályás versenysorozatok: lány U16, lány U19, fiú U14, fiú U16, fiú U19, fiú 
U21, Női OB, Női Magyar Kupa, Férfi OBI, Férfi OBI/B, Férfi OBIII, Férfi Magyar Kupa. A 
Férfi OBII bajnokság utolsó játéknapja 2011.06.04. 

VI. Napirendi pont: Hiányzó jegyzőkönyvek, hunfloorball 
Kovács Gergely mint az U14-es bajnokság koordinátora beszámol róla, hogy többszöri 
felszólításra sem kapott választ a Dunai Krokodilok – Vajda White Sharks bajnoki 
elődöntő eredményéről és a jegyzőkönyv hollétéről, illetve a Vácis Torpedók – SZPK-
NOKIA (1-15) bajnoki mérkőzés jegyzőkönyvének hollétéről. A hazai csapatokat 
kétszer írásban felszólította a hiányok pótlására, melynek utolsó határideje 
2011.05.29., 20.00 volt. Felszólításában jelezte, hogy a Versenybizottság a 
2010/12/16/XI. határozatában döntött az ilyen esetben alkalmazandó eljárásról. 
Határozat: 

 2011/05/30/V. 
A Versenybizottság a Dunai Krokodilokat és a Vácis Torpedókat 5 000 – 5 000 
forintra bünteti. Az összeget 2011.06.10-ig kell a Magyar Floorball Szakszövetség 
számlájára átutalni. A határozatot a Versenybizottság a 2010/12/16/XI. határozata 
alapján hozta meg. A hiányzó jegyzőkönyveket az egyesületeknek 2011.06.10-ig el 
kell juttatniuk a Koordinátorhoz. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a 
Versenybizottság az ügyet az Elnökségnek továbbadja. 



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

VII. Napirendi pont: U11 fiú unihoki, helyosztó 
A Veszprém – Debrecen mérkőzést nem játszották le. A Koordinátor és a csapatok Vezetői 
javasolják, hogy a mérkőzést ne játsszák le.  
Határozat: 

 2011/05/30/VI. 
A Versenybizottság a mérkőzés eredményét 0-0-nak állapítja meg. Mindkét csapat a 9. 
helyen végzett. 

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

VIII. Napirendi pont: Fiú U21 bajnokság helyosztók 
a) A Miskolci FE az ARES HC-t írásban kérvényezte a bronzmérkőzés 

visszavágójának esetleges elhalasztására. Az ARES HC csak a bérleti díj 
kifizetését kérte, jelezte, hogy az első mérkőzés utáni hatalmas különbség miatt 
nem ragaszkodik a játékhoz. 

Határozat: 
2011/05/30/VII./a 
A Versenybizottság a visszavágó eredményét 0-0-al állapítja meg. Az ARES HC-nak a 
terembérletet igazolnia kell (scannelt szerződés/számla formájában). Amennyiben az 
ARES HC igazolja a terembérleti költséget, akkor arról számlát kell kiállítania 
2011.06.15-ig, melyet a Miskolci FE-nek 2011.06.30-ig ki kell egyenlítenie. A 
Miskolc FE levélcíme: Miskolci Floorball Egyesület, 3529, Miskolc, Középszer út 84. 
A bronzérmet az első mérkőzés eredménye alapján a Versenybizottság a Miskolci FE-
nek ítéli. 

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

b) A Phoenix FSE és a Rudas FK jutott a bajnoki döntőbe. A két csapat a 
Versenybizottság beleegyezése és tudta nélkül egy mérkőzésen döntött a bajnoki 
címről. A mérkőzést a Phoenix FSE nyerte 12-4-re Dunaújvárosban. 

Határozat: 
2011/05/30/VII./b 
A Versenybizottság a két csapatot a nem megfelelő kommunikáció miatt figyelmezteti. 
Az egymás közti kommunikáció és kompromisszumkészség örvendetes, de a 
Versenybizottságot erről minden esetben tájékoztatni kell. A Versenybizottság 
mindkét csapatot 10 000 – 10 000 forintra bünteti. A pénzbüntetést 2012.06.30-ig 
felfüggeszti, amennyiben addig hasonló eset nem történik, úgy a büntetés 
automatikusan elévül. 

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

 
Kovács Gergely 
         sk. 

 
Budapest, 2011.05.30. 


