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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség – Online versenybizottsági ülés) 

Időpont: 2020. 09. 15.  

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

Jegyzőkönyvvezető: Feke János Dávid 

 

1. Női OB: SZPK Három-Mill Komárom - IBK Cartoon Heroes mérkőzés halasztása 

 

Az SZPK Három-Mill Komárom és az IBK Cartoon Heroes csapatvezetők az idő rövidsége miatt, 

hosszas egyeztetés mellett sem tudtak közös időpontot találni a mérkőzésnek. A csapatok jelezték a 

Versenybizottság felé, hogy a mérkőzést egy későbbi időpontban szeretnék lejátszani. 

 

Határozat (VB-2020/09/15/1): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 13.§/5. pontja alapján engedélyezi a mérkőzés halasztását 

azzal a külön kiegészítéssel, hogy a lejelentési határidőt 2020. október 4-ben állapítja meg. Mivel a 

halasztás a jelenlegi vészhelyzeti körülmények között rugalmasan, a csapatvezetők közös 

beleegyezésével és a Versenybizottság felé megfelelően lett kommunikálva, ezért a 

Versenybizottság a jelenlegi különleges helyzetre való tekintettel az eljárási díj kiszabásától eltekint. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született

 

2. Phoenix Fireball SE korkedvezményes kérelem 

 

A Phoenix Fireball SE kérvényt (1. sz. melléklet) nyújtott be, melyben kérte kettő  játékosának, név 

szerint Adler Johannát, Medica Krisztinát akiket Női OB-ban bajnokságban, kívánnak indítani. 

 

Határozat (VB-2020/09/15/2):  

A Versenybizottság engedélyezi Adler Johanna, Medica Krisztina játékát a Női OB-ba, amennyiben a 

csapatvezető a szülők beleegyezéséről szóló igazolást a határozathozatalt követő 3 munkanapon 

belül (2020. szeptember 18-ig) benyújtja. Felhívja a Versenybizottság a Csapatvezető figyelmét 
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arra, hogy játékosok felnőtt bajnokságban fognak helytállni, ezáltal legyenek tisztában azzal a 

körülménnyel, hogy ott fizikálisan (is) magasabb szintű kihívással fognak szembenézni. 

 

A határozat 2 igen, 1 nem mellett született. 

 

3. Phoenix Wizards - Phoenix FSE mérkőzés halasztása 

 

A Phoenix Fireball SE jelezte, hogy csapataik a vírushelyzet miatt kialakult teremproblémák miatt 

nem tudja a lejelentett időben és helyszínen megrendezni a mérkőzést, ezért halasztást kértek. 

 

Határozat (VB-2020/09/15/3): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 13.§/5. pontja alapján engedélyezi a mérkőzés halasztását 

azzal a külön kiegészítéssel, hogy a lejelentési határidőt 2020. október 4-ben állapítja meg. Mivel a 

halasztás a jelenlegi vészhelyzeti körülmények között rugalmasan, a Versenybizottság felé 

megfelelően lett kommunikálva, ezért a Versenybizottság a jelenlegi különleges helyzetre való 

tekintettel az eljárási díj kiszabásától eltekint. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. Férfi OB1 korhatár csökkentése 

 

A versenykiírások egységesítése miatt a Versenybizottság megkérdezte a csapatvezetőket arról, 

hogy a Férfi OB1-ben is 14 éves kor legyen-e a legalsó korhatár. A 6 megkérdezett egyesületből a 4 

beleegyezett a korhatárcsökkentésbe.  

 

Határozat (VB-2020/09/15/4): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 7.§/4. pontja alapján érvényesnek találja a korhatár 

módosítás ügyét és módosítja az Országos Bajnokság I. osztály Férfi, felnőtt, nagypályás 

floorball bajnokság versenykiírás 2020-2021, dokumentum 14/C. pontját. Jelent határozat 

keltezésének idejétől fogva érvényes, ezáltal játékos nevezhető. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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5. Dupla mérkőzés lejelentés a Férfi OB1 2. fordulójában 

 

Hosszas egyeztetés után sikerült megállapodni a Férfi OB1 végső, 8 csapatos sorsolásában és 

versenynaptárában, azonban mielőtt az kiküldésre került volna, az IBK Cartoon Heroes FSE – 

DEAC mérkőzés lejelentésre került.  

 

Határozat (VB-2020/09/15/5):  

A Versenybizottság az utoljára kiküldött sorsolást veszi alapul, ezáltal a 2. fordulóban az IBK 

Cartoon Heroes FSE – DEAC mérkőzés törli, helyette az IBK Cartoon Heroes – SPK DESEF 

Komárom mérkőzést kell lejátszani. Az előzetes megbeszélésen elhangzott kommunikáció során 

elhangzott, hogy a meglévő mérkőzéseket az új sorsolás nem fogja érinteni, ugyanakkor az újraírt 

sorsolás során a Versenybizottság nem tudott lehetőséget találni a mérkőzés átütemezésére. Emiatt, 

ha az érintett csapatok élnének a halasztási jogukkal a 13.§/5. illetve 13.§/6. pont alapján, az abban 

hivatkozott kérelmeket soron kívül, gyorsított ütemben fogja tárgyalni és értesíteni róla a feleket. 

 

A határozat 2 igen, 1 tartózkodás mellett született. 

 

 

 

 

Feke János Dávid 

sk. 

Akçal Richárd 

sk.  

Német Balázs 

 sk. 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet 

 

Címzett: Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottsága 

Tárgy: korkedvezmény kérelem 

Tisztelt Versenybizottság! 

A Phoenix Fireball Sportegyesület azzal a kéréssel fordul a Versenybizottsághoz, hogy az alulírott 

lányok játékát engedélyezze a női bajnokságban. Sajnálatos módon hosszú évek óta először nem 

tudunk utánpótlás lány csapatot indítani, ezért fiatal játékosainknak nincs lehetősége ezekben a 

korosztályokban pályára lépni. 

Adler Johanna 2007.04.16 ig.szám: 4578 

Medica Krisztina 2007.04.08. ig.szám 4197 

Indoklás: a fent nevezett sportolók fiatal koruk ellenére már a felnőtt női csapattal edzenek, élvezik 

a lányokkal a játékot és ahhoz, hogy a sportág mellett maradjanak, szükségük van a lányokkal való 

játékra még abban az esetben is, ha idősebbekkel kell pályára lépni (amit vállalnak is). Csapatom és 

a szülők támogatják az elképzelést, örülnek, hogy a lányok jól érzik magukat a csapatban. Úgy 

gondoljuk, hogy jelen pillanatban minden játékosnak örülni kell és keresni a lehetőséget, hogy a 

sportágat megszeretve hosszútávon lehessen rájuk számítani. 

A kérelem pozitív elbírálásában bízva, üdvözlettel: 

 

Varsányi Zsuzsanna 

 

Phoenix Fireball SE Elnök 

 


