Versenybizottsági ülés,
Budapest, Magyar Sportok háza,
2010.03.09., 17.00, Magyar Sportok Háza

Megjelentek:

Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök
Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag
Vígh László, Versenybizottság, tag
Tóth Dóra, Versenybizottság, tag
Vörös László, MFSZ elnök
Horváth István, Rudas FT képviselő
Kiss Tibor, Rudas FT képviselő
Fétrung Tamás, Rudas FT képviselő
Kerek István, Diamonds SK képviselő

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása
a) jegyzőkönyv hitelesítő: Vígh László és Atyafi Dániel
b) levezető elnök: Kovács Gergely
Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva.
I. Napirendi pont: ARES HC/Top Floor – SZPK‐NOKIA férfi bajnoki kérelem (SZPK)
Az SZPK‐NOKIA írásbeli kérvényt adott be halasztásra az ARES HC/Top Floor – SZPK‐NOKIA férfi
Salming férfi OBI 16. fordulójának mérkőzésére. A kérvény időben érkezett.
Határozat:
2010/03/09/I.
A Versenybizottság engedélyezi a halasztást. A mérkőzés új időpontjának a Versenybizottság a tavaszi
póthétvégét jelöli meg (2010.május 8‐9.). A lejelentési kötelezettségnek az ARES HC‐nak a
Versenyszabályzatban előírtaknak meg kell felelnie. A halasztási díjat (5000 forint) az SZPK‐nak
2010.03.31‐ig a Magyar Floorball Szakszövetség számlájára be kell fizetnie. Amennyiben ez nem
történik meg, úgy a mérkőzést 5‐0‐s gólaránnyal a Versenybizottság az ARES HC javára írja.
A határozat 2 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett született.
II. Napirendi pont: Rudas FT kérelem
A Rudas FT a Versenybizottság 2010.02.17/VIII. határozatát eljárásbeli hibára hivatkozva kéri
újratárgyalni.
Határozat:
2010/03/09/II.
A Versenybizottság az eljárásbeli hibát elismeri, így az ügyet újratárgyalja.
A határozat 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született.

III. Napirendi pont: 2010/02/17/VIII. határozat újratárgyalása
A Rudas FT és a Déliek Pécs nem jelent meg az OBII Déli csoportjának 3. játéknapján. Indoklásukban a
hó helyzet szerepel. A felmerülő teremköltség 9750 HUF/csapat volt.
Határozat:
2010/03/09/III.
A két érintett csapatnak a Torpedo Justitia számlájára 9 750 – 9 750 forintot kell utalnia (az egy
csapatra jutó eredeti teremköltség) 2010. március 31‐ig. A Torpedonak számlát kell erről utólag
adnia. Amennyiben a fizetés nem történik meg, akkor a két csapatot a Versenybizottság további
szankciókkal sújthatja. Amennyiben április 15‐ig a Torpedo Justitia nem ad számlát, akkor a
Versenybizottság visszautaltatja az összeget és újratárgyalja az ügyet.
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
IV. Napirendi pont: Lány U19 bajnokság elmaradt mérkőzések
a. Rudas FT – Szolnok Cannibals lány U19 mérkőzés
A mérkőzés többször kiírásra került, és elmaradt. Az utolsó esetben a Szolnok az előre ismert
időpont ellenére a mérkőzés előtt két nappal mondta vissza a mérkőzést. Azóta
kompromisszumot nem sikerült találnia a csapatoknak.
Határozat:
2010/03/09/IV./a
A Versenybizottság a mérkőzésért járó két bajnoki pontot 5‐0‐s gólaránnyal a Rudas FT‐nek
adja.
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
b. Debreceni FSE – Szolnok Cannibals lány U19 mérkőzés
A mérkőzést többszöri figyelmeztetésre sem játszották
kompromisszumkeresés megállapítható.
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Határozat:
2010/03/09/IV./b
A Versenybizottság a mérkőzést 0‐0‐nak állapítja meg, érte pontot semelyik csapat sem kap.
Egyúttal figyelmezteti a Szolnok Cannibalst, hogy a bajnokság hátralévő mérkőzésein egy
esetleges ki nem állás a felnőtt csapatot is érintheti.
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
V. Napirendi pont: Diamonds SK – Debreceni FSE elmaradt férfi Salming OBI-es mérkőzés
A két csapat írásban megállapodott abban, hogy április 23‐án 20.30‐tól játsszák a mérkőzést
(bemelegítés 20.00). Indoklásukban az egyetemi bajnokságon való érintettség szerepelt.
Határozat:
2010/03/09/V.
A Versenybizottság támogatja az időpontot, köszöni a csapatoknak a kompromisszumos megoldást.
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
VI. Napirendi pont: Diamonds SK írásbeli kérdések
a. Április 3‐4‐i felnőtt unihoki forduló

A Versenybizottság vizsgálta más időpont kitűzését, azonban megfelelőt nem talált.
Kompromisszumra javaslat: a fordulót a Miskolc rendezi, amennyiben a Diamondsnak
megfelel, akkor kérjük, hogy a lehető legkorábban játssza a kérelmező a mérkőzéseit.
b. Phoenix FSE – Diamonds U16 mérkőzés
A Versenybizottság a felek beleegyezése mellett támogatja a helyszín változását.
c. A Diamonds SK korábban kérte a Phoenix elleni idegenbeli fiú U19‐es mérkőzés
időpontjának módosítását külföldi torna miatt. A Versenybizottság támogatta, a kérdés
az új időpont.
A Versenybizottság megkéri a Phoenix FSE‐t, hogy a mérkőzést minél hamarabb jelentse
le.
d. A Diamonds SK – Dunai Krokodilok fiú U19‐es mérkőzést a felek beleegyezésével lehessen
2010.05.02‐án megrendezni.
A Versenybizottság a kérelmet elfogadja, halasztási díjat semelyik csapatnak nem kell
fizetnie.
VII. Napirendi pont: Neumann FSE visszalépése a lány UU15 bajnokságtól
A Neumann FSE írásban jelezte, hogy a lány unihoki U15‐ös bajnokságtól visszalép.
Határozat:
2010/03/09/VI.
A Versenybizottság a visszalépést elfogadja, az eddigi eredményeket törli. Ezen felül a Neumann FSE
csapatát érintő esetleges pénzbüntetésről a Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége soron
következő ülésén dönt.
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
VIII. Napirendi pont: Bajai Darazsak korkedvezmény kérelem
Bajai Darazsak korkedvezmény kérelem (Gyulánszki Patrik, Kovács Harri, Ultsch Krisztián) írásban
érkezett a Versenybizottsághoz.
Határozat:
2010/03/09/VII.
A Versenybizottság egyhangúan támogatja a kérelmet, egyben köszöni az alapos bajai előkészítő
munkát.
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.
IX. Napirendi pont: IBK Cartoon Heroes – Hunyadi Eger női bajnoki halasztási kérelem

A Cartoon Heroes FSE egyoldalú halasztási kérelmet adott be. A halasztási díjat átutalta.
Határozat:
2010/03/09/VIII.
A mérkőzés halasztását a Versenybizottság elfogadja. A mérkőzés új időpontja 2010.04.06., 20.00, a
csapatok által egyhangúan elfogadott helyszínen (Eger, Pásztorvölgyi Iskola)
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.

X. Napirendi pont: Fiú U16 alsóház
A Versenybizottság megállapítja, hogy az előző játéknap későn került lejelentésre, ezért a
távolmaradásokat indokoltnak tartja. A helyszínen lévő Kerek István elmondja, hogy ők termet a
felkérés ellenére sem tudnak foglalni. Kovács Gergely jelzi, hogy számukra rendelkezésre áll terem.
Határozat:
2010/03/09/IX.
A Versenybizottság felkéri a Cartoon Heroes FSE‐t, hogy a fordulót rendezze meg. A forduló
időpontja: 2010.03.21., 11.00‐16.00, helyszíne: Kelebelsberg Kuno Általános Iskola. Azon csapatokat,
melyek nem jelennek meg a Versenybizottság büntetni fogja.
A határozat 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett született.
X. Napirendi pont: Fiú U15 „A” csoport (Baja, Torpedo, Neumann)

A bajai forduló ismételten nem került lejátszásra. Sokadik alkalom, melyeknél a Torpedo az
utolsó pillanatban mondta le.
Határozat:
2010/03/09/X.
A Versenybizottság a következő ülésére a továbbiakról történő egyeztetésre a Torpedo Justitia
csapatvezetőjét behívja.
A határozat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett született.

Üdvözlettel,
Kovács Gergely
sk.
Budapest, 2010.03.11.

