
Jegyzőkönyv 
 

(Magyar Floorball Szakszövetség- Versenybizottsági ülés) 

 

Dátum: 2012.01.05. 18.30 

Helyszín: Magyar Sport Háza, 2. emeleti Ovális Tárgyaló 

Résztvevők: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Kiss Tibor, Német Balázs, Pász 

Mátyás (tagok) 

Pavelka Zoltán (Ares HC ’94) 

Nádor Krisztián (Ares HC ’94) 

Tóth Dóra, aki távollétében Vörös László VB elnököt helyettesíti annak felkérése alapján, 

megállapítja, hogy a Versenybizottság 2 fő lemondása miatt 7 tagúra csökkent. A 7 tagból 

4 jelen van, így az ülés határozatképes. 

Levezető elnök: Tóth Dóra, (elfogadva 3 igen, 1 tartózkodás mellett) 

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Tibor, (elfogadva 3 igen, 1 tartózkodás mellett) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Pász Mátyás, (elfogadva 3 igen, 1 tartózkodás mellett) 

 

Napirendi pontok: 

 

1. VESC Lizards FSE – ARES HC ’94 férfi Magyar Kupa mérkőzés óvása 

Jelen vannak: Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss Tibor (tagok). 

Pavelka Zoltán (Ares HC ’94) 

Nádor Krisztián (Ares HC ’94) 

Tóth Dóra levezető elnök ismerteti az Ares HC ’94 hivatalos óvását, majd a VESC 

Lizards levélben értekezett a napirendi pontról. Ezután az Ares HC ’94 jelenlévő 

képviselőinek, Pavelka Zoltánnak és Nádor Krisztiánnak tesznek fel az üggyel 

kapcsolatos kérdéseket. A következő kérdések és válaszok hangoznak el az ülésen. 

„Jelezte-e a játékvezetőnek, hogy a döntés Ön szerint téves? Meddig tartott ez a 

beszélgetés a játékvezetőkkel, milyen választ/válaszokat kapott?” 

Pavelka Zoltán válasza: „Azonnal jeleztem, hogy erre az esetre speciális szabályok 

vonatkoznak, ezzel a játékvezető nem értett egyet. Amikor felajánlottam, hogy nézzük 

meg a Szabálykönyvben, ő elutasította, amit elfogadtam, a játék pedig folyt tovább.” 



Mindkét Ares HC ’94 képviselőhöz szól a kérdés: „Milyen volt a mérkőzés hangulata? 

Hogy reagált a csapat a döntésre?” 

Pavelka Zoltán: „Már ezt megelőzően is volt egy szerintünk kétes ítélet, egy általunk 

szabályosnak vélt gólunkat érvénytelenítette a játékvezető. Viszont ekkor sem történt 

semmilyen reklamálás, ahogy a műhibát követően sem történt semmi különösebb.” 

Nádor Krisztián egyetért Pavelka Zoltánnal, annyit tesz hozzá, hogy : ”A csapat tagjai a 

megszokottnál nyugodtabbak voltak, csak játszani akartak.” 

Észrevételként még megemlítik, hogy ellenfelük levelében folyamatosan csak csapatukkal 

foglalkozik, kétségbe vonható statisztikákkal érvel, míg ők szigorúan csak a VSZ-re 

hivatkoznak és a mérkőzés tényeire. Ezt követően a két érintett a döntéshozatal idejére 

távozik az ülésről. 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat (VSZ) óvásra vonatkozó 32.§ 3. pontja alapján 

megállapítja, hogy mivel a játékvezetők a kérdéses esetben nem a játékszabályok szerint 

jártak el, így az óvás alapos. A Versenybizottság szintén megállapítja, hogy a VSZ 32.§ 3. 

pontja b./ vagy c./ pontja lehet alkalmazható. Ezen pontok alapján a VB a mérkőzés 

eredményét jóváhagyja, ha az eredményt befolyásoló szabályszegés nem állapítható meg, 

illetve amennyiben az eredményt befolyásoló szabályszegés történt, úgy újrajátszást 

rendel el, vagy a mérkőzés eredményéről rendelkezik. 

2012/01/05/1. határozat: A Versenybizottság egyhangúan megállapítja, hogy az Ares HC 

’94 csapatának óvása a VSZ 32.§ 3. pontja alapján alapos. Az óvási díjat a Szakszövetség 

15 napon belül visszautalja az Ares HC ’94 számlájára. 

A VSZ 32.§ 3. pont b./ vagy c./ pontja közül a VB a végeredmény megsemmisítéséről és 

az újrajátszásról 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett dönt. 

Indoklás: az eset összes körülményét mérlegelve, nem állapítható meg teljes 

bizonyossággal, hogy az eredményt nem befolyásolta a játékvezetői tévedés. 

Az újrajátszás teremköltségét és játékvezetői díját a Magyar Floorball Szakszövetség 

fizeti, lejátszási határidőként a VB 2012. február 29-t jelöli meg, eddig kell a két 

csapatnak közös megegyezésre jutnia és a VESC Lizards csapatának megrendeznie a 

mérkőzést. A VSZ 25.§ 1. pontja szerint csak azok a játékosok vehetnek részt a 

megismételt mérkőzésen, akik az eredeti mérkőzés időpontjában az egyesületek játékosai 

voltak és jogosultak voltak a játékra, továbbá az újra kiírt mérkőzésen is játékra 

jogosultak. 

A határozat 3 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett született. 

 



Nádor Krisztián Ares HC ’94 képviselő távozik, Vörös László VB elnök és Dávid András 

Cartoon Heroes FSE képviselő pedig megérkezik az ülésre. A jelenlévőkre tekintettel a 

VB a 6., a 7. és a 9. pontokat előbb tárgyalja. 

 

 

6. IBK Cartoon Heroes – Ares HC 2030 floorballer.hu OB2 mérkőzés vizsgálata 

(elmaradt) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

Pavelka Zoltán (Ares HC ’94) 

Dávid András (Cartoon Heroes FSE) 

Vörös László ismerteti a Cartoon Heroes FSE és az Ares HC ’94 levelét. Röviden: Görög 

Tamás és Görög Gergő játékvezetők 1 órás késéssel jelentek meg a mérkőzésen, ezért 

Kovács Gergely, a Cartoon Heroes FSE elnöke fegyelmi eljárás indítására és anyagi kár 

rendezésére nyújtott be kérelmet, Pavelka Zoltán pedig az utazással kapcsolatos anyagi 

károk megtérítését követelte. A felek helyben megegyeztek, hogy nem kívánják 

újrajátszani a mérkőzést, hiszen annak semmilyen kihatása nincs a rájátszásbeli 

helyezéseket illetően. A felek kiegészítették levelüket szóban, majd távoztak a teremből.  

2012/01/05/6. határozat: A Versenybizottság elfogadja felek megegyezését a mérkőzés le 

nem játszására. Mivel a mérkőzés nem befolyásolja a floorballer.hu OB2 bajnokság 

további menetét, ezért az alapszakasz végeredménye a mérkőzés  figyelembe vétele nélkül 

kerül meghatározásra. A benyújtott kárigények alapján a Magyar Floorball Szakszövetség 

a Cartoon Heroes FSE részére számla ellenében teremköltséget (46 875 Ft) és 8400 Ft 

átalány kártérítést, az Ares HC ’94 részére 3000 Ft átalány kártérítést fizet meg. A 

szponzorokkal kapcsolatos további károkban az MFSZ mindenfajta erkölcsi támogatásra 

nyitott. Görög Tamás és Görög Gergő játékvezetők ügyét pedig a Fegyelmi Bizottság 

részére továbbadja, a fegyelmi indítványt Vörös László VB elnök készíti el. A döntés 5 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

9. Unihoki bajnokságok versenynaptára 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

Pavelka Zoltán (Ares HC ’94) 



Dávid András (Cartoon Heroes FSE) 

 

Az Unihoki versenynaptár és a korcsoportok lebonyolítási rendje (amely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) meghatározásra került. 

2012/01/05/9. határozat: A VB elfogadja az unihoki bajnokságok lebonyolítását és 

versenynaptárát. 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangú döntés született. 

 

 

7. IBK Cartoon Heroes – Phoenix FSE Salming női OB mérkőzés vizsgálata (semleges 

játékvezető nélkül) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

Pavelka Zoltán (Ares HC ’94) 

Dávid András (Cartoon Heroes FSE) 

 

A játékvezetők mulasztása miatt, közös megegyezéssel a hazai csapat biztosított 

játékvezetőket. 

2012/01/05/7. határozat: A női mérkőzés eredményét a VB helybenhagyja. A 8400 forint 

játékvezetői díjat az MFSZ kártérítésként biztosítja a Cartoon Hereos FSE részére. 5 igen, 

0 nem, 0 tartózkodás mellett született meg a döntés. 

 

 

2. floorballer.hu OB2 alsóházi rájátszás - versenynaptár 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

Pavelka Zoltán (Ares HC ’94) 

Dávid András (Cartoon Heroes FSE) 

 

2012/01/05/2. határozat: A VB elfogadja az alsóházi rájátszás versenynaptárát (lásd 

mellékletek). Az floorballer.hu OB2 első fordulóját a Versenynaptártól eltérő időpontban 

is játszhatják a csapatok (közös megegyezés alapján), legkésőbb 2012. február 19-ig. A 

VB a halasztási díjaktól ez esetben eltekint. 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született meg a döntés. 

 



Pavelka Zoltán és Dávid András távozik az ülésről. 

 

 

3. Neumann FSE- Debreceni FSE Erima fiú U19 mérkőzés vizsgálata (elmaradt) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

 

A VB határozatképtelen ebben a pontban (érintettség miatt).  

A VB a mérkőzés vizsgálatát érintettség miatt az elnökség részére továbbküldi. 

 

 

4. Eszterházy-MEISE OB3 csapata (versenyengedélyek) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

 

Az Eszterházy-MEISE csapata 2012. január 5-ig nem fizette meg a versenyengedélyek 

díját. 

2012/01/05/4. határozat: A Versenyszabályzat 31. § 1.-2. pontja alapján a vele szemben 

elért eredmények egyidejű törlésével kizárja a bajnokságból a Eszterházy-MEISE OB3-as 

csapatát, ezzel a határozattal a Miskolci FE „B” csapata folytathatja küzdelmeit az OB3 

Keleti csoportjában. 

A határozat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

5. Miskolci Szabadidőközpont FSE – Phoenix Wizards floorballer.hu OB2 mérkőzés 

vizsgálata (elmaradt) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

 

A mérkőzést a Phoenix FSE 3 nappal a mérkőzés előtt lemondta. 

2012/01/05/5. határozat: A VB a Miskolci FE 5-0-s győzelmét hagyja jóvá, a Phoenix 

FSE-t pedig általány kártérítés (25 000 Ft) megfizetésére szólítja fel. Ebből 15 000 Ft a 

rendező egyesületet, 10 000 Ft pedig a szakszövetséget illeti meg. A fizetési határidő a 

közzétételt követő 8 nap. 



A határozat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

8. floorballer.hu OB3 lebonyolítása 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

 

2012/01/05/8. határozat: A VB a floorballer.hu OB3 lebonyolítási rendjét elfogadja.  

A határozat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

10. Phoenix FSE kérelme 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

 

A Phoenix FSE a lány U14 bajnokságban a versenykiírás szerint engedélyezetthez képest 

kérelmezi tetszőleges számú lány játékos szerepeltetését. 

2012/01/05/10. határozat: A VB a Versenykiírás 4/d pontja alapján a kérelmet elutasítja. 

A határozat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

11. Leitner Tamás szövetségi kapitány levele 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

 

2012/01/05/11. határozat: Leitner Tamás szövetségi kapitány levelét a VB támogatja. A 

január 21-22-i hétvégén esedékes női OB forduló mérkőzéseinek halasztását díjmentesen 

engedélyezi. 

A határozat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

12. Jegyzőkönyvek 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 



 

A napirendi pontban nem született határozat. 

 

 

13. Halasztások 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

 

2012/01/05/11. határozat: A Versenybizottság a január 14-15-i hétvégéről történő 

halasztásokat a diákolimpia országos döntője miatt halasztási eljárási díj nélkül 

engedélyezi. 

A határozat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

 

 

14. Átigazolások 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök) Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás, Kiss 

Tibor (tagok). 

 

A VB megvizsgálja a 2011. december 31-ig beérkezett, a főtitkár által valamilyen 

probléma miatt a VB-nek átadott átigazolásokat. 

2012/01/05/14. határozat: 

a. Sárosdi Attila: a Paksi FK az átigazolási beleegyezését írásban (e-mailben vagy 

postán) jelezze. Hiánypótlásra szólítjuk fel a Dombóvári FSE-t, ennek határideje 2012. 

január 25. A VSZ 10. § 8. pontja szerinti pótnevezés napja a beleegyezés 

beérkezésének napja. 

A határozat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

b. Sánta Vince: az átigazolási lap (hiány)pótlására szólítjuk fel a Szegedi FE-t, amelynek 

határideje 2012. január 25. 

A határozat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született. 

c. Rabb Gergely: felszólítjuk az átvevő egyesületet, hogy igazolja át a játékost, 

amennyiben nem rendelkezik amatőr szerződéssel. A VSZ szerint csak amatőr 

szerződéssel rendelkező játékost lehet kölcsönadni, így ennek bemutatásával is 

érvényesíthető a kölcsönadás. Az átigazolás határideje 2012. január 25. 

A határozat 3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett született. 



 

Vörös László elnök 21.30-kor berekeszti az ülést. 

 

A határozatok ellen a VSZ 34.§ 4./ b./ pontja szerint fellebbezésnek van helye, melyet az 

értesítéstől számítva 8 napon belül a Versenybizottsághoz kell benyújtani e-mailben 

(vb’kukac’hunfloorball.hu) vagy postán (Magyar Floorball Szakszövetség – 

Versenybizottság, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

 

Budapest, 2012. január 5. 

 

 

 PH. 

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

 Kiss Tibor Pász Mátyás  

 jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Mellékletek: 

 

 

1. Unihoki bajnokságok lebonyolítása és versenynaptára 

2. Floorballer.hu OB2 alsóházi rájátszás, versenynaptár 



1. számú melléklet 

 

Unihoki bajnokságok lebonyolítása és versenynaptára 

 

Unihoki U9 
 
Nevezett csapatok: 
Csokonai  
SZPK 
Vácis 
WS 
 
Lebonyolítás: 
4 játéknapon 4 teljes kör, ahol egy játéknapon mindenki mindenkivel 1 mérkőzést játszik (összesen 6 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 3 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×10 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 2.5 óra 
 
 
 

Unihoki Lány U11 
 
Nevezett csapatok: 
Eötvös  
Phoenix 
WS A 
WS B 
 
Lebonyolítás: 
4 játéknapon 4 teljes kör, ahol egy játéknapon mindenki mindenkivel 1 mérkőzést játszik (összesen 6 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 3 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3.5 óra 
 
 
 

Unihoki Lány U13 
 
Nevezett csapatok: 
A csoport 
Ares/Deák 
Lizards-Pusztai 
WS 

B csoport 
Eötvös  
Hunyadi 
Balassagyarmat 

 
Lebonyolítás: 
3 játéknapon 3 teljes kör, ahol egy játéknapon mindenki mindenkivel 1 mérkőzést játszik (összesen 3 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 2 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 1.5-2 óra 
 
A döntőre 1 játéknapon kerül sor az alábbiak szerint: 



A2-B3, A3-B2 
Elődöntő: A1-(A3-B2 győztese), B1-(A2-B3 győztese) 
5. helyért: A2-B3 vesztese – A3-B2 vesztese 
3. helyért: Elődöntő vesztesei 
1. helyért: Elődöntő győztesei  
Összesen 7 mérkőzés, játékidő: 2×15 perc, teremidő: kb. 4 óra 
 
 
 

Unihoki Lány U15 
 
Nevezett csapatok: 
Ares/Paks 
Eötvös 
Phoenix 
WS 
 
Lebonyolítás: 
4 játéknapon 4 teljes kör, ahol egy játéknapon mindenki mindenkivel 1 mérkőzést játszik (összesen 6 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 3 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3.5 óra 
 
 
 

Unihoki Fiú U11 
 
Nevezett csapatok: 
A csoport 
Ares 
Lizards A 
Lizards B 
SZPK 
 

B csoport 
Csokonai 
Phoenix 
Vácis 
WS A 
WS B 

 
Lebonyolítás: 
A csoport 
4 játéknapon 4 teljes kör, ahol egy játéknapon mindenki mindenkivel 1 mérkőzést játszik (összesen 6 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 3 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3.5 óra 
 
B csoport 
4 játéknapon minden csapat mindenkivel összesen kétszer játszik (oda-vissza vágó alapon) (összesen 5 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 2 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3 óra 
 
Rájátszás: 
A csoportok első két helyezettje a felsőházba jut, ahol a 4 csapat 2 játéknapon 2 teljes kört játszik, ahol 
egy játéknapon mindenki mindenkivel 1 mérkőzést játszik (összesen 6 mérkőzés/játéknap, egy 
csapatnak 3 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3.5 óra 



 
A többi csapat az alsóházba jut, ahol az 5 csapat két játéknapon egy teljes kört játszik, azaz mindenki 
mindenkivel összesen 1-szer játszik. (Összesen 5 mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 2 
mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3 óra 
 
 
 

Unihoki Fiú U13 
 
Nevezett csapatok: 
A csoport 
Ares A 
Ares B 
Lizards A 
Lizards B 
Lizards C 
SZPK 
 

B csoport 
BDSE 
Vácis 
WS A 
WS B 
DFSE 

 
Lebonyolítás: 
A csoport 
4 játéknapon minden csapat mindenkivel összesen kétszer játszik (összesen 30 mérkőzés, 7-8 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 2-3 mérkőzés/játéknap, egy csapatnak összesen 10 mérkőzés a 4 
játéknapon) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 4-4.5 óra 
 
B csoport 
4 játéknapon minden csapat mindenkivel összesen kétszer játszik (oda-vissza vágó alapon) (összesen 5 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 2 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3 óra 
 
Rájátszás: 
Felsőház: a csoportok első két helyezettje, összesen 4 csapat 
A felsőházban a 4 csapat 1 játéknapon 1 teljes kört játszik, ahol mindenki mindenkivel 1 mérkőzést 
játszik (összesen 6 mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 3 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3.5 óra 
 
Középház: a csoportok 3-4. helyezettjei, összesen 4 csapat 
A középházban a 4 csapat 1 játéknapon 1 teljes kört játszik, ahol mindenki mindenkivel 1 mérkőzést 
játszik (összesen 6 mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 3 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3.5 óra 
 
Alsóház: a csoportok 5-6. helyezettjei, összesen 3 csapat 
1 játéknapon 1 teljes kör, ahol mindenki mindenkivel 1 mérkőzést játszik (összesen 3 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 2 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 1.5-2 óra 
 
 



 

Unihoki Fiú U15 
 
Nevezett csapatok: 
A csoport 
Ares 
Lizards 
Phoenix A 
Vácis 
 

B csoport 
Csokonai  
Phoenix B 
Phoenix I 
WS 

Lebonyolítás: 
Alapszakasz 
3 játéknapon minden csapat mindenkivel összesen kétszer játszik (oda-vissza vágó alapon) (összesen 4 
mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 2 mérkőzés/játéknap) 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 2.5 óra 
 
Rájátszás: 
A csoportok első két helyezettje a felsőházba jut, a 3-4. helyezettek az alsóházba. A felsőházban a 4 
csapat 2 játéknapon 2 teljes kört játszik, ahol egy játéknapon mindenki mindenkivel 1 mérkőzést 
játszik (összesen 6 mérkőzés/játéknap, egy csapatnak 3 mérkőzés/játéknap) 
Az alsóházban igényektől függően ugyanez a lebonyolítás 1 vagy 2 játéknapon. 
Játékidő: 2×15 perc 
Egy játéknap teremideje: kb. 3.5 óra 
 

 

hétvége UU9 FUU11 FUU13 FUU15 LUU11 LUU13 LUU15 hétvége 

január 14-15.               január 14-15. 

január 21-22. 1 A1   A1       január 21-22. 

január 28-29.     A1   1   1 január 28-29. 
február 04-05.   A2       A1   február 04-05. 

február 11-12. 2             február 11-12. 

február 18-19.       A2   A2   február 18-19. 

február 25-26.   A3           február 25-26. 

március 03-04.     A2   2   2 március 03-04. 

március 10-11.           P   március 10-11. 

március 15-16. 3 A4   A3       március 15-16. 

március 17-18.     A3   P   P március 17-18. 

március 24-25.           A3   március 24-25. 

március 31-01.     P P       március 31-01. 

április 07-08. / húsvét               április 07-08. 
április 14-15. 4 P     3   3 április 14-15. 

április 21-22.     A4 R1   D   április 21-22. 

április 28-29. P R1           április 28-29. 

május 05-06.         4   4 május 05-06. 

május 12-13.     R1         május 12-13. 

május 19-20.   R2   R2       május 19-20. 



2. számú melléklet 

 

floorballer.hu OB2 alsóházi rájátszás, versenynaptár 

 

1. forduló január 21-22. 

2. forduló február 11-12. 

3. forduló február 25-26. 

4. forduló március 10-11. 

5. forduló március 24-25. 

6. forduló április 14-15. 

Osztályozó május 12-13. 

 

 


