
Versenybizottsági ülés,  

Budapest, Magyar Sportok háza,  

2010.11.25., 11.00, Magyar Sportok Háza 

 

Jelenlévők:  Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök 
    Tóth Dóra, Versenybizottság, tag 
    Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag 
    Vígh László, Versenybizottság, tag 
    Szakmáry Zoltán, unihoki koordinátor 
    Borka Gábor, unihoki koordinátor 
 

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása 

  a) jegyzőkönyv hitelesítő: Atyafi Dániel és Kovács Gergely 
  b) levezető elnök: Tóth Dóra 
  Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva. 

I. Napirendi pont: Férfi Magyar Kupa 2. forduló sorsolás 
Határozat: 

  2010/11/25/I. 
 A  Versenybizottság  elkészítette  a  Férfi Magyar  Kupa második  fordulójának  sorsolását  (1. 
számú melléklet). 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

II. Napirendi pont: Bajai Darazsak visszalépés OBII 
A Versenybizottság felhívja a Markó Elődöt a bajai csapat elnökét. Markó Előd tájékoztatja a 
Versenybizottságot, hogy az OBII‐es bajnokságtól visszalépnek. 
Határozat: 

  2010/11/25/II. 
A  Versenybizottság  a  visszalépést  elfogadja,  pénzügyi  büntetésre  a  kérdést  továbbadja  az 
elnökségnek. 
 A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

III. Napirendi pont: Hunyadi-MEISE – Neumann Wombats női OB halasztás 
A  két  csapat  írásban  megegyezett,  hogy  a  mérkőzést  halasztani  szeretnék  a  Neumann 
kérésére.  Varsányi  Zsuzsanna  – mint  női  Szövetségi  Kapitány  –  jelezte,  hogy  a  válogatott 
felkészülésében nem okoz gondot. 
Határozat: 

  2010/11/25/III. 
A mérkőzés új időpontja 2011.01.08., 11.00, Eger. A halasztási díjat (5000 forint) a Neumann 
FSE‐nek 2010.12.31‐ig be kell fizetnie a Magyar Floorball Szakszövetség számlájára, 



amennyiben ez elmarad, úgy a mérkőzésért járó két bajnoki pont 5‐0‐s gólaránnyal a 
Hunyadi‐MEISE‐t illeti. 

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

IV. Napirendi pont: ARES HC – Phoenix FSE lány U19 mérkőzés halasztása 
Az ARES HC kérelmezi a 2010.11.28‐ra kiírt lány bajnoki mérkőzés elhalasztását. Indoka, hogy 
ezen a napon diákolimpia van, melyen játékosai érintettek. 
Határozat: 

  2010/11/25/IV. 
A Versenybizottság  a halasztást  engedélyezi.  Felszólítja  a  csapatokat, hogy  jelöljék  ki  az új 
időpontot  2010.12.15‐ig.  A  halasztási  díjtól  a  Versenybizottság  eltekint,  mivel  másik 
szövetségi rendezvényen vesznek részt az ARES HC. 

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

V. Napirendi pont: Unihoki bajnokságokban ki nem állás 
Határozat: 

  2010/11/25/V./a 
Amennyiben  valamely  csapat  egy  adott  játéknap  kiírását  visszaigazolja,  és  ennek  ellenére 
nem jelenik meg, akkor a Versenybizottság minden esetben a vétlen csapatok védelmében a 
következő döntéseket fogja hozni. 

1. Az  adott  forduló  teremköltség  részét  ki  kell  fizetnie  a  vétkes  csapatnak  (ez  a  játéknap 
kiírásában szereplő összeg kétszerese, mivel ebben az esetben a másik fél nem hibás, így 
az ő teremrészletüket is a vétkes csapat fizeti). 

2. Az  elmaradt  mérkőzést  csak  a  vétlen  csapat  által  választott  helyen  lehet  pótolni 
(amennyiben egy héttel a mérkőzés előtt lemondja a csapat, amennyiben egy héten belül 
5‐0 a vétlen csapatnak). 

3. Amennyiben  egy  csapat  kettő  vagy  annál  több  játéknapon  nem  jelenik meg,  akkor  a 
csapatot a Versenybizottság a bajnokságból kizárja, és a kizárással  járó pénzbüntetésről 
az elnökség dönt soron következő ülésén. 

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

  2010/11/25/V./b – lány U11, 4 csapat 
 6  játéknap  alatt  minden  csapat  minden  másikkal  4‐szer  találkozik. Minden  játéknap  egy 
csapat  2  mérkőzést  játszik  (1  játéknap  így  4  mérkőzés  van).  Ez  alapján  születik  meg  a 
végeredmény.  A  játéknapokat  a  Versenynaptárban  rögzíti  a  Versenybizottság.  A  sorsolás 
szerint a fordulók: 
1.,4.,7.,10.: WS „A” – WS „B”, Neumann – ARES 
2.,5.,8.,11.: WS „A” – ARES, WS „B” – Neumann 
3.,6.,9.,12.: Neumann – WS „A”, ARES – WS „B” 
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

  2010/11/25/V./c – lány U13, 4 csapat, lány U15 2 csapat 
 5  játéknap  alatt  minden  csapat  minden  másikkal  2‐szer  találkozik. Minden  játéknap  egy 
csapat 2 mérkőzést  játszik (1  játéknap  így 6 mérkőzés van). A bajnokságok végeredménye a 
10  forduló alapján alakul ki. A  lány U13 úgy, hogy a hatos  tabellából kihúzzuk a két U15‐ös 



csapatot,  és  ez  alapján,  míg  a  lány  U15  úgy,  hogy  az  U13‐as  csapatokat  húzzuk  ki.    A 
játéknapokat a Versenynaptárban rögzíti a Versenybizottság. A sorsolás szerint a fordulók: 
2. számú melléklet 

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

  2010/11/25/V./d – fiú U11, 10 csapat 
 A  Versenybizottság  a  csapatokat  két  csoportba  sorsolja.  A  csoportokban  5  játéknap  alatt 
minden csapat minden másikkal 2‐szer  találkozik. Minden  játéknap egy csapat 2 mérkőzést 
játszik  (1  játéknap  így  6 mérkőzés  van).  A  csoportok  végeredménye  a  10  forduló  alapján 
alakul  ki.  Ezután  a  két  csoportelső  és  a  két  csoportmásodik  két  játéknapon  (mindenki 
mindenkivel  kétszer  játszik)  dönt  az  első  négy  helyről,  a  két  csoportharmadik  és  két 
csoportnegyedik (mindenki mindenkivel kétszer játszik) dönt az 5.‐8. helyről. A 9.‐10. helyről 
a  két  csoportötödik  két  mérkőzésen  egy  játéknapon  dönt.  A  játéknapokat  a 
Versenynaptárban rögzíti a Versenybizottság. A sorsolás szerint a csoportok és a fordulók: 
3., 4. számú melléklet 

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

  2010/11/25/V./e – fiú U13, 13 csapat 
 A Versenybizottság a csapatokat három hármas és egy négyes csoportba sorolja. A hármas 
csoportokban mindenki mindenkivel  háromszor  játszik  (3  játéknap),  a  négyes  csoportban 
mindenki mindenkivel kétszer (3 játéknap). Ezután a négy csoportelső játszik az 1.‐4. helyért 
(mindenki mindenkivel  kétszer  játszik  –  3  játéknap),  a  csoportmásodikok  az  5.‐8.  helyért 
(mindenki  mindenkivel  kétszer  játszik  –  3  játéknap),  a  csoportharmadikok  és  a 
csoportnegyedik a 9.‐13. helyért (mindenki mindenkivel egyszer  játszik). A sorsolás szerint a 
csoportok és a fordulók:  
„A” csoport: SZPK „A”, SZPK „B”, Trampolin 
„B” csoport: Debrecen,  Kroki, Vácis Torpedó 
„C” csoport: ARES, Pomáz, BDSE 
„D” csoport: WS „A”, CH „B”, CH „A”, WS „B” 
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született. 

  2010/11/25/V./f – fiú U15, 6 csapat 
 5  játéknap  alatt  minden  csapat  minden  másikkal  2‐szer  találkozik. Minden  játéknap  egy 
csapat 2 mérkőzést  játszik (1  játéknap  így 6 mérkőzés van). A bajnokságok végeredménye a 
10 forduló alapján alakul ki. A játéknapokat a Versenynaptárban rögzíti a Versenybizottság. A 
sorsolás szerint a fordulók: 
5. számú melléklet 

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

VI. Napirendi pont: IBK Cartoon  Heroes - Dunaújvárosi Főiskola-Regale Energy Klíma-RFT 
óvás 

A Dunaújvárosi Főiskola-Regale Energy Klíma-RFT óvást nyújtott be a Versenybizottsághoz 
bírói műhiba címén, melyben a mérkőzés újrajátszását kérik (6. számú melléklet). Kiss Attila 
játékvezető írásban reflektált az óvásra (7. számú melléklet). A Versenybizottság telefonon 
meghallgatta Horváth Istvánt és Kelemen Gábort a két csapat vezetőjét. 
Határozat: 

  2010/11/25/VI. 



A Versenybizottság a kérdést túlzott érintettség miatt az elnökségnek továbbadja, mely a 
soron következő ülésén tárgyalja azt. 

A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született. 

 
 
 

Üdvözlettel, 
Kovács Gergely 
         sk. 

 
Budapest, 2010.11.25. 


