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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség – Online versenybizottsági ülés) 

Időpont: 2020. 09.25.  

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

Jegyzőkönyvvezető: Feke János Dávid 

 

1. IBK Cartoon Heroes korkedvezményes kérelem 

 

Az IBK Cartoon Heroes FSE kérvényt (1. sz. melléklet) nyújtott be, melyben kérte az alábbi négy 

játékosának korengedményes nevezésének lehetőségét a lány U19 bajnokságba:  

 Simon Boróka (szül. idő: 2007.08.12.) 

 Temesi Zsófia (szül. idő: 2007.11.17.) 

 Avar Panni (szül. idő: 2008.03.13.) 

 Kovács Emma (szül. idő: 2008.07.09.) 

 

Határozat (VB-2020/09/25/1):  

A Versenybizottság nem engedélyezi Simon Boróka, Temesi Zsófia, Avar Panni, Kovács Emma 

játékát a Lány U19-ben, mivel a bajnokságban játszani kívánó játékosok életkora nem esik bele a 

versenykiírás 4./a/iii. pontjában meghatározott 2002.01.01. és 2005.12.31 közötti korosztályba.  

A határozat 2 nem, 1 tartózkodás mellett született. 

 

 

2. IBK Cartoon Heroes korkedvezményes kérelem 

 

Az IBK Cartoon Heroes FSE kérvényt (2. sz. melléklet) nyújtott be, melyben kérte egy játékosának 

(Kalcsó Bálint, sül. idő: 2001. 06. 03.) nevezési lehetőségét a Fiú U19 bajnokságba. 

 

Határozat (VB-2020/09/25/2):  

A Versenybizottság nem engedélyezi Kalcsó Bálint játékát a Fiú U19-ben, mivel a játékos 

túlkorosnak számít az adott bajnokság versenykiírásának 4./a./iii. pontjában meghatározott 

2002.01.01. és 2005.12.31 korosztályhoz képest. 

A határozat, 2 nem, 1 tartózkodás mellett született. 
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3. SZPK korkedvezményes kérelem 

 

Az SZPK kérvényt (3. sz. melléklet) nyújtott be, melyben kérte egy játékosának (Rezneki Panka . 

szül idő: 2009.01.21. nevezési lehetőségét a Lány U16 bajnokságba. 

 

Határozat (VB-2020/09/25/3):  

A Versenybizottság engedélyezi Rezneki Panka játékát a Lány U19-ben. A csapat a szülői engedélyt 

mellékelte. 

A határozat 2 igen, 1 nem mellett született. 

 

A határozatokkal szemben 2020. október 3-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat 

szerinti feltételekkel.  

 

 

Feke János Dávid 

sk. 

Akçal Richárd 

sk.  

Német Balázs 

 sk. 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet 

 

Tisztelt Versenybizottság! 
 
Ezúton fordulok Önökhöz azzal a kéréssel, hogy az alábbi sportolóink számára 
korkedvezményes versenyzési engedélyt biztosítsanak az U19-es lány bajnokságba: 
Simon Boróka 2007.08.12. 
Temesi Zsófia 2007.11.17. 
Avar Panni 2008.03.13. 
Kovács Emma 2008.07.09. 
A nevezett lányok minden edzésen együtt készülnek az U19-es csapattal, nagyon 
szívesen vennének részt a bajnoki mérkőzéseken is, emellett közöttük található csapatunk 
második számú kapusa is, akire nagy szükségünk lehetne az első számú kapusunk 
sérülése esetén. A szülők az esetleges sérülésveszélyekkel tisztában vannak, ezzel együtt 
is támogatják gyermeküknek ebben a korosztályban való részvételét. 
Bízunk kérelmünk gyors és pozitív elbírálásában, mert ebben az esetben akár már jövő 
hétvégi fordulón pályára is léphetnének! 
 
Üdvözlettel 
 
Dulai Zsolt  
csapatvezető 
CH-Vajda U19 lány 
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2. számú melléklet 

 

 

Tisztelt Versenybizottság! 

 

Csatoltuk a korkedvezményes játékosok szülői engedélyeit. 

Ezen kívül szeretnénk még egy korkedvezmény kérelmet beadni, ám ebben az esetben túlkoros 

játékos számára: 

 

Csapatunk nevezési engedélyt szeretne kérni Kalcsó Bálintnak (2001.06.03) az U19-es 

bajnokságba, aki 6 hónappal csúszott ki a korosztályból. Egy fiatal saját nevelésű játékosról 

beszélünk, akinek szeretnénk minél több játéklehetőséget biztosítani. Bálint szerepel az OB1-es 

csapat keretében, azonban a magas létszám miatt korlátozott lehetőség kapna, tekintve, hogy 

ez az első szezonja a felnőtt mezőnyben és nem is rendelkezhet megfelelő rutinnal. Mindezek 

mellett, akikkel a korosztályából az elmúlt években egy csapatban szerepelt, azokkal tudná 

folytatni a korábban megkezdett közös munkát. A kellő játéklehetőséggel szeretnénk 

biztosítani neki a fejlődés lehetőségét, motiválni magasabb teljesítményre, és nem szeretnénk, 

ha az esetleges kevés lehetőség miatt a csapattól, vagy a sportágtól eltávolodna. 

 

Sportbaráti üdvözlettel, 

Blaumann Ádám 

Cartoon Heroes FSE 
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3. számú melléklet 

 

Tisztelt Versenybizottság! 

 

Egyesületünk ezúton kéri a Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottságát, hogy hagyja jóvá 

2009-es születésű játékosunk, Rezneki Panka pályára lépését a lány U16-os magyar bajnokság 

mérkőzésein. 

Csatoltan küldjük a szülői beleegyező nyilatkozatot. 

 

Sportbaráti üdvözlettel: 

 

Kovács Barna 

SZPK-titkár

 


