Versenybizottsági ülés,
Budapest, Magyar Sport háza,
2010.12.16., 18.00, Magyar Sportok Háza
Jelenlévők:

Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök
Tóth Dóra, Versenybizottság, tag
Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag
Szakmáry Zoltán, unihoki koordinátor
Borka Gábor, unihoki koordinátor
Kovács Tamás, Trampolin SE, képviselő

0. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök megválasztása
a) jegyzőkönyv hitelesítő: Atyafi Dániel és Tóth Dóra
b) levezető elnök: Kovács Gergely
Mindkét pont egyhangú szavazással megszavazva.
I. Napirendi pont: Unihoki fiú U13 bajnokság játékrendszere
Lizards FT „B” nevezését elfogadta a Versenybizottság. Ezután újratárgyalta a csapatok
kérésének megfelelően a játékrendszert.
Határozat:
2010/12/16/I.
A csapatokat két ötös és egy négyes csoportba sorsolja a Versenybizottság. Ezután minden
csoportban mindenki mindenkivel kétszer játszik (3 játéknap). Ezután a csoportelsők és
csoportmásodikok a felsőházba jutnak, a csoportharmadikok és csoportnegyedikek pedig az
alsóházba, míg a két csoportötödik egymás ellen két mérkőzésen dönt a 13.-14. helyről. A
felső- illetve alsóházban a csapatok egymással egyszer mérkőznek (2 játéknap). Az alsóházban
ezután kialakul a sorrend, míg a felső házban az első kettő az bajnoki címért (lehetőség szerint
a Magyar Kupa döntőinek helyszínén), a 3.-4. a bronzéremért csatázik, melyekről szintén egy
mérkőzés dönt. A csoportokat sorsolással alakította ki a Versenybizottság:

A csoport: Lizards FT „A”, Lizards FT „B”, SZPK „B”, Pomáz, BDSE
B csoport: Debrecen, White Sharks „A”, White Sharks „B”, ARES HC, Vácis
Torpedók
C csoport: SZPK „A”, Cartoon Heroes „A”, Cartoon Heroes „B”, Dunai Krokodilok
A játéknapokat a frissített versenynaptár (www.hunfloorball.hu) tartalmazza.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
II. Napirendi pont: Unihoki játékoslisták
Az unihoki bajnokságokban ugyanúgy, ahogy minden más bajnokságban a játékosokat
nevezési listán kell nevezni. Az adott hétvégén azok a játékosok léphetnek pályára akik a
hétvégét megelőző szerdáig be lettek nevezve. A nevezést a főtitkárnak, az unihoki
koordinátornak és a Versenybizottságnak is el kell küldeni. Ha valaki ennek megléte nélkül
lép pályára, az jogosulatlan játéknak minősül.

III. Napirendi pont: Férfi OBIII játékrendszere
Határozat:
2010/12/16/II.
Az OBIII bajnokság koordinátora Huszti Péter lesz. A bajnokságban jelenleg jogosult indulni
a Dombóvár, a Siketek SC, a Szombathely és a White Sharks HC „C”. A Versenybizottság
szeretné, ha esetleg további csapatok is neveznének, ezért erre lehetőséget ad 2011.január 3-ig
(eddig a napig kell postára adni a nevezést). A játékrendszerről ezután január 6-án vagy 7-én
dönt a Versenybizottság. A fent említett csapatoknak nem kell nevezniük, az esetleges új
nevezőkre az OBII-es bajnokság kiírása és díjai vonatkoznak.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
IV. Napirendi pont: Neumann FSE – Torpedo Justitia fiú U16 bajnoki mérkőzés vizsgálata
Babály László 2010.12.12-én (a mérkőzés napján) tájékoztatta Kovács Gergelyt (a bajnokság
koordinátora), hogy a Torpedo Justitia csapatvezetője (Bokor Gábor) SMS-ben jelezte neki,
hogy nem tudnak a mérkőzésen megjelenni.
A Versenybizottság megállapítja, hogy a Torpedo Justitia csapata nem jelent meg, ezt a
koordinátornak a mai napig nem jelezték
Határozat:
2010/12/16/III.
A Versenybizottság a mérkőzésért járó két bajnoki pontot a Neumann FSE-nek ítéli 5-0-ás
gólaránnyal. Ezenkívül a Versenyszabályzat 15.§ 1. pontjának értelmében átalány kártérítést
kell fizetnie a Torpedo Justitiának. Ennek mértéke a szakszövetség felé 5 000 forint, a
Neumann FSE felé szintén 5 000 forint. A büntetést 2010.12.31-ig be kell fizetni, különben az
egyesület csapatai addig elvesztik mérkőzéseiket 0-5-ös gólaránnyal, míg a tartozásokat ki
nem egyenlítik.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
V. Napirendi pont: Miskolci FSE – Dunaújvárosi Főiskola – Regale Energy Klíma –RFT fiú

U21 bajnoki mérkőzés vizsgálata
Az RFT írásban jelezte, hogy a mérkőzést halasztani szeretné. Kommunikációs hiba
miatt ez a Miskolci FE-hez nem jutott el. Gál Tamás telefonon jelezte, hogy költsége a
mérkőzés elmaradása miatt nem merült fel.
Határozat:
2010/12/16/IV.
A mérkőzést 2011.február 20-ig pótolni kell. A mérkőzés időpontjáról a csapatoknak írásban
kell egyeztetnie, melyről minden esetben tájékoztatni kell a koordinátort is
(duro.norbert@hunfloorball.hu). A halasztási díjat (3000 forint) az RFT-nek 2010.12.31-ig a
Magyar Floorball Szakszövetség számlájára át kell utalnia. A halasztást a Versenybizottság
egyoldalúnak tekinti (RFT).
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
VI. Napirendi pont: SZPK – ARES HC női bajnoki mérkőzés vizsgálata

A bajnoki mérkőzés helyszínén mindkét csapat megjelent. Ekkor kiderült, hogy a
terem nem szabad, adminisztrációs hiba történt. A csapatvezetők megegyeztek, hogy a
mérkőzést az ARES által meghatározott időpontban és helyszínen, az SZPK költségén
lejátsszák. Ez megtörtént, a mérkőzést 6-5-re az ARES HC nyerte.
Határozat:
2010/12/16/V.

A Versenybizottság a mérkőzés eredményét helybenhagyja, egyben megköszöni az ARES HC
sportszerű hozzáállását. Az SZPK-NOKIA az egyoldalú halasztási lehetőségét ezzel
elvesztette, mivel a mérkőzés eltolását a Versenybizottság ennek minősítette.
A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született.
VII. Napirendi pont: ARES HC – Paksi FK fiú U21 bajnoki mérkőzés halasztási kérelem

A Paksi FK kérvényezi a mérkőzés halasztását. Az ARES HC támogatja a kérelmet.
Határozat:
2010/12/16/VI.
A mérkőzést 2011.február 20-ig pótolni kell. A mérkőzés időpontjáról a csapatoknak írásban
kell egyeztetnie, melyről minden esetben tájékoztatni kell a koordinátort is
(duro.norbert@hunfloorball.hu). A halasztási díjat (3000 forint) a Paksnak 2010.12.31-ig a
Magyar Floorball Szakszövetség számlájára át kell utalnia..
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
VIII. Napirendi pont: Phoenix FSE – IBK Cartoon Heroes FSE női bajnoki mérkőzés vizsgálata

A bajnoki mérkőzés helyszínén mindkét csapat megjelent. Ekkor kiderült, hogy a
terem nem szabad, adminisztrációs hiba történt. A Phoenix FSE csapatvezetője írásban
kérvényezte, hogy a mérkőzést később pótolni lehessen. Ezt a Cartoon Heroes FSE
elnöke elfogadta.
Határozat:
2010/12/16/VII.
A mérkőzést le kell játszani, azonban csak akkor kezdődhet el, ha a Cartoon Heroes FSE által
jelzett összeget (5000 forint, játékos útiköltség) a Phoenix FSE kifizette. A mérkőzésen csak
azok a játékosok léphetnek pályára, akik az eredeti mérkőzés időpontjában be voltak nevezve.
A mérkőzés hétvégéje 2011.01.08-09. A Phoenix FSE az egyoldalú halasztási lehetőségét
ezzel elvesztette, mivel a mérkőzés eltolását a Versenybizottság ennek minősítette.
A határozat 2 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett született.
IX. Napirendi pont: Phoenix FSE hazai mérkőzéseinek időpont változása
Határozat:
2010/12/16/VIII.
A mérkőzések időpontjához hozzájárul a Versenybizottság.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
X. Napirendi pont: Phoenix FSE – Szolnok Cannibals női Magyar Kupa mérkőzés, játékvezetői

díj rendezése
A Magyar Kupa mérkőzés után a hazai csapatvezető megtagadta a játékvezetői díj,
illetve a játékvezetők útiköltségének kifizetését, melyet Füzi Gábor játékvezető
írásban jelezett a Versenybizottságnak és a Játékvezetői Testületnek (1. számú
melléklet). Varsányi Zsuzsanna leírta, hogy Kovács Barnával megegyezett arról, hogy
mennyi díjat és hogy fizet. A Versenybizottság meghallgatta Kovács Barnát, aki
megerősítette azt, melyet Varsányi Zsuzsanna leírt.
Határozat:
2010/12/16/IX.
A Versenybizottság felhívja a Phoenix FSE figyelmét, hogy a játékvezetők semleges
személyként jelennek meg egy mérkőzésen. Mindez azt jelenti, hogy a játékvezetőt minden
más eseménytől és körülménytől függetlenül a mérkőzés előtt ki kell fizetni. Amennyiben a

Phoenix FSE még egyszer nem fizeti ki a játékvezetőket bármilyen indokkal, akkor a
Versenybizottság a kifizetésen túl az adott mérkőzés játékvezetői díjának ötszörösére bünteti.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
XI. Napirendi pont: Diamonds SC – Hevesi FE bajnoki mérkőzés vizsgálata
A Diamonds SK írásban jelezte, hogy a Hevesi FE az U19-es bajnoki mérkőzésen nem jelent
meg. Ezt a Hevesi FE képviselője megerősíti telefonon. A Diamonds SK jelzi, hogy a
terembérletet nem kellett kifizetnie.
Határozat:
2010/12/16/X.
A Versenybizottság a mérkőzésért járó két bajnoki pontot a Diamonds SK-nek ítéli 5-0-ás
gólaránnyal. Ezenkívül a Versenyszabályzat 15.§ 1. pontjának értelmében átalány kártérítést
kell fizetnie a Hevesi FE-nek. Ennek mértéke a szakszövetség felé 5 000 forint, a Diamonds
SK felé szintén 5 000 forint. A büntetést 2010.12.31-ig be kell fizetni, különben az egyesület
csapatai addig elvesztik mérkőzéseiket 0-5-ös gólaránnyal, míg a tartozásokat ki nem
egyenlítik.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.
XII. Napirendi pont: Jegyzőkönyvek beérkeztetése, hunfloorballra történő rögzítése
Határozat:
2010/12/16/XI.
A Versenykiírások 20./m pontja szerint a mérkőzések jegyzőkönyveit a játékvezetőnek a
mérkőzést követő 10 napon belül a Versenybizottság egy tagjához, vagy a Szakszövetségbe el
kell juttatni, írásban jelezni kell, hogy milyen úton, kihez jutott el. Ezen kívül a
hunfloorball.hu weboldalon a mérkőzést követő három munkanapon belül fel kell tölteni
(gólszerzőkkel, kiállításokkal, játékvezetőkkel együtt) az eredményt. A fenti pontok
elmulasztásának esetén a Versenybizottság jelzi a Játékvezetői Kamarának a mulasztást, és
kéri, hogy az adott mérkőzés játékvezetői ideiglenes eltiltást kapjanak, hiszen munkájukat nem
végzik el.
Az utánpótlás bajnokságokban a hazai csapat csapatvezetőjének a kötelessége a mérkőzést
követő 10 napon belül a Versenybizottság egy tagjához, vagy a Szakszövetségbe el kell
juttatni, írásban jelezni kell, hogy milyen úton, kihez jutott el. Ezen kívül a hunfloorball.hu
weboldalon a mérkőzést követő három munkanapon belül fel kell tölteni (gólszerzőkkel,
kiállításokkal, játékvezetőkkel együtt) az eredményt. Ezen feladatok elmulasztása esetén a
bajnokság koordinátora első esetben figyelmeztetni fogja az érintett csapatot, majd a
Versenybizottság minden esetben 5000 forintos büntetést fog kiszabni.
Emellett megkéri a Versenybizottság a csapatokat, hogy a mérkőzés után amennyiben a
játékvezető még nem töltötte fel az (gólszerzőkkel, kiállításokkal, játékvezetőkkel együtt) az
eredményt, akkor azt pótolja, hiszen a naprakész tabella, egyéni statisztikák mindenki érdeke.
A határozat 3 igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett született.

Kovács Gergely
sk.
Budapest, 2010.12.16.

