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(Magyar Floorball Szakszövetség – Online versenybizottsági ülés) 

Időpont: 2020. 09. 11.  

Résztvevők: Akçal Richárd, Német Balázs, Feke János Dávid (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Feke János Dávid 

 

1. Neumann Wombats visszalépés az OB2-es bajnokságból 

 

A Neumann Wombats FSE 2020.08.27-én kelt levélben visszalépett az OB2-es bajnokságtól. Az 

indoklás az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Határozat (VB-2020/09/11/1): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 30.§/1. pontja alapján visszalépteti a Neumann FSE OB2-

es csapatát a bajnokságtól. Mivel az első forduló még nem került lejátszásra, ezért a 

Versenybizottság egyéb büntetésektől eltekint. A visszalépéssel kapcsolatos további döntéseket a 

Versenybizottság az Elnökség hatáskörébe utalja. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

 

2. Phoenix Fireball SE visszalépés a Lány U19-es bajnokságból 

 

A Phoenix Fireball SE 2020.08.27-én kelt levélben visszalépett az OB2-es bajnokságtól. Az 

indoklást a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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Határozat (VB-2020/09/11/2): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 30.§/1. pontja alapján visszalépteti a Phoenix Fireball FSE 

Lány U19-es csapatát a bajnokságtól. Mivel az első forduló még nem került lejátszásra, ezért a 

Versenybizottság egyéb büntetésektől eltekint. A visszalépéssel kapcsolatos további döntéseket a 

Versenybizottság az Elnökség hatáskörébe utalja. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. SZPK  visszalépés a Fiú U19-es bajnokságból 

 

Az SZPK csapata az augusztusban megtartott csapatvezetői megbeszélésen jelezte visszalépését a 

Fiú U19-es bajnokságból. 

 

Határozat (VB-2020/09/11/3): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 30.§/1. pontja alapján visszalépteti az SZPK Fiú U19-es 

csapatát a bajnokságtól. Mivel az első forduló még nem került lejátszásra, ezért a Versenybizottság 

egyéb büntetésektől eltekint. A visszalépéssel kapcsolatos további döntéseket a Versenybizottság az 

Elnökség hatáskörébe utalja. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. IBK Cartoon Heroes korkedvezményes kérelme OB2 bajnokságba 

 

A Cartoon Heroes FSE kérvényt (3. sz. melléklet) nyújtott be, melyben kérte három játékosának, 

név szerint Molnár Mátét, Mezei Mátét akiket Fiú U19-es bajnokságban, valamint Gálfi Orsolyát, 

akit Női OB-ban kívánnak indítani. 

 

Határozat (VB-2020/09/11/4):  

A Versenybizottság engedélyezi Molnár Máté, Mezei Máté játékát a Fiú U19-ben, valamint Gálfi 

Orsolya játékét a Női OB-ben, amennyiben a csapatvezető a szülők beleegyezéséről szóló igazolást 

a határozathozatalt követő 3 munkanapon belül (2020. szeptember 14-ig) benyújtja.  

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.  
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet 

 

Tisztelt Elnökség, Versenybizottság! 

 

Ezúton is köszönjük, hogy elfogadták fellebbezésünket a lekésett nevezés kapcsán és 

engedélyezték, hogy indulhassunk a Magyar Floorball Szövetség által szervezett bajnokságok 

egyikében. 

 

Sajnos egyesületünk házon belüli kommunikációja a koronavírus helyzet kapcsán idén a 

szokásosnál is jobban akadozik, mivel március óta nem találkozhattunk egymással. Ebből 

következően a csapat nagy része a nevezés pillanatában nem értesült arról, hogy az OB2-es (korábbi 

nevén OB3-as) bajnokság az eddigi évekkel ellentétben nem játéknap jellegű lesz, hanem minden 

mérkőzésre külön el kell utazni. 

 

Mivel egyesületünk többnyire családos emberekből áll, ezért nem tudjuk azt vállalni, hogy a 

jelenlegi versenynaptár alapján 2 hetente mérkőzést játsszunk. 

A korábbi, játéknap jellegű lebonyolításban átlagosan havi 1 mérkőzést kellett csak megoldani. 

 

Az E-2020/0814/1-es Elnökségi határozat alapján, a Neumann FSE a 2020/21-es szezonban az 

MFSZ által szervezett bajnokságok közül a Szabadidős Floorball Bajnokság felnőtt kategóriájában 

kíván indulni. 

 

Megértésüket köszönjük! 

 

Tisztelettel, 

 

Ágoston Zsolt 
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2. számú melléklet 

 

Tisztelt Versenybizottság! 

 

Ezúton is jeleznénk hivatalosan, hogy a lány U19 bajnokságtól létszám problémák miatt 

kénytelenek vagyunk visszalépni.  

Megértéseteket előre is köszönjük.  

 

Üdvözlettel: 

Varsányi Zsuzsanna 

 

3. számú melléklet 

Tisztelt Versenybizottság! 

 

Az U19 fiú és a női bajnokságban szeretnénk korkedvezményt kérni 1-1 játékos számára, valamint 

egy női játékosnak szeretnénk kettős játékengedélyt kérni, az alábbiak szerint: 

 

Korkedvezmény kérelmek: 

Molnár Máté - fiú U19 

Máté 2006 január 24-én született, kevesebb mint egy hónappal van alatta az U19-es alsó 

korhatárnak. 

 

A floorball mellett jégkorongozik, CH-s edzője (Varga Dénes) fizikálisan érettnek látja ebben a 

bajnokságban való részvételre. Fiú U16-os csapatunkban viszonylag magas a nevezett létszám, így 

ott kevesebb játéklehetőséget kapna, illetve edzéseit jelenleg is az U19-es csapatunkkal végzi. 
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Mezei Máté - fiú U19 

 

Máté 2006 március 22-én született, kevesebb mint négy hónappal van alatta az U19-es alsó 

korhatárnak. 

 

Fiú U16-os csapatunkban viszonylag magas a nevezett létszám, így egy plusz lehetőséget 

szeretnénk neki teremteni játéklehetőségre, illetve edzéseit jelenleg is az U19-es csapatunkkal 

végzi. Máté az U16-os csapatunkban kimagasló teljesítményt nyújt, fizikálisan és technikailag is 

érettnek tartom egy magasabb korosztályban való versengésre, ami nagy mértékben hozzájárulhat 

az egyéni fejlődéséhez. 

 

Gálfi Orsolya - női OB 

Orsi 2007 február 2-án született, két hónappal van alatta a korhatárnak. 

 

Kiemelkedik a társai közül, és a tavalyi csonka szezon végén, illetve a nyáron a felkészülés 

alkalmával is a felnőtt csapattal edzett, továbbá a felnőtt válogatott edzésein is részt vesz. Ez a 

játéklehetőség mindenképpen a fejlődését szolgálná. 

 

 


