
JEGYZŐKÖNYV 
(Internetes-Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2009. 05. 28. 

Helyszín: Ajka, 8400 – Avar utca 49. 

Résztvevők: Kovács Tamás (elnök), Liska Bálint, Jánosa Márton, Türinger József 

Nem vett részt: Kovács Petra 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Tamás 

 
 

1. napirendi pont: IBK CH – DFSE férfi OB I. 13. forduló mérkőzés elmaradása 
 

A VB megállapítja, hogy az IBK CH – DFSE OB I. 13. forduló férfi mérkőzésén 
(2009. 05. 23. 11:20) a vendég csapat nem jelent meg, s ezt nem is jelezte a hazai 
csapat felé. 

 
 
2009/05/28/1. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az IBK CH – DFSE férfi OB I. 13. forduló mérkőzését a 
hazai csapat nyerte 5-0 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is az IBK CH csapata 
kapja. Továbbá a Versenybizottság 20.000 Ft átalány kártérítésre szólítja fel a DFSE csapatát 
a versenyszabályzat 15. § 1. pontja alapján. Ebből 10.000 Ft-ot az MFSZ felé (számlaszám: 
MKB 10300002-10344495-49020018), a másik 10.000 Ft-ot az IBK CH-nak (MKB Bank, 
10300002-10377835-49020018) kell átutalni 2009. 06. 15-ig. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

2. napirendi pont: DFSE – Szolnok CFK 5. forduló Női OB mérkőzése  
 

A VB megállapítja, hogy a DFSE – Szolnok CFK 5. forduló női OB mérkőzése 
nem lett lejelentve a VB 2008/11/7/3. számú határozata alapján: 
 
„A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a Szolnok CFK női csapatát 
beveszi a női OB küzdelmeibe. Az sorsolási tábla alapján a következő 
mérkőzéseket érinti, s ezeket a megjelölt hétvégén kell lejátszani: 
  
 5. forduló DEBRECENI FSE – SZOLNOK CFK 2009. 03. 7-8-án”
  

 
 
 
 
 



2009/05/28/2. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a DFSE – Szolnok CFK 5. forduló női OB mérkőzését a 
vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a Szolnok CFK 
csapata kapja. 
4 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

3. napirendi pont: MEISE – Rudas FT leány U 19, 1. forduló mérkőzése 
 

A VB megállapítja, hogy a MESIE – Rudas FT leány U 19, 1. forduló mérkőzése 
nem lett lejátszva a MFSZ Elnökségi határozata alapján: 
 
„Az MFSZ Rendkívüli Elnökségi ülését és a Közgyűlést követően született néhány 
olyan határozat, amely nagymértékben meghatározza VB döntéseit. Egyik 
legfontosabb az, hogy az utánpótlás bajnokságok 1-2. fordulóját elhalasztja. Ezen 
mérkőzéseket október 15-ig kell lejelenteni és december 21-ig kell lejátszani. Ha a 
két fél nem tud megegyezni, akkor a lejátszásra szánt hétvége: november 8-9., 
december 6-7.”  
 
 

2009/05/28/3. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a MEISE – Rudas FT 1. forduló leány U 19 mérkőzését a 
vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a Rudas FT csapata 
kapja. 
4 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

4. napirendi pont: Rudas FT – Dunai Krokodilok fiú U 17, 13. forduló mérkőzése 
 

A VB megállapítja, hogy a Rudas FT – Dunai Krokodilok fiú U 17, 13. forduló 
mérkőzése nem lett lejelentve és lejátszva. 
 
 

2009/05/28/4. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a Rudas FT – Dunai Krokodilok 13. forduló fiú U 17 
mérkőzését a vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a 
Dunai Krokodilok csapata kapja. 
4 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

5. napirendi pont: IBK CH – Diamonds X3M Team fiú U 15, 17. forduló mérkőzése 
 
A VB megállapítja, hogy az IBK CH – Diamonds X3M Team fiú U 15, 17. 
forduló mérkőzése nem lett lejelentve. 
 
 
 



2009/05/28/5. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az IBK CH – Diamonds X3M Team 17. forduló fiú U 15 
mérkőzését a vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a 
Diamonds X3M Team csapata kapja. 
4 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

6. napirendi pont: MEISE – Miskolci FE OBI-OBII. osztályozó 1. mérkőzése 
 

A Versenybizottság megvizsgálta a MEISE – Miskolci FE OBI-OBII osztályozó 1. 
mérkőzésének körülményeit. 
A versenyszabályzatban leírtak szerint a Miskolci FE már közel 1 hónapja 
lejelentette a második mérkőzés időpontját, mivel már akkor nyilvánvalóvá vált, 
hogy ők lesznek az OBII. 2. helyezettjei. Miután kiderült, hogy az OBI-ben a 
MEISE csapata játssza az osztályozó mérkőzést, ők is lejelentettek kettő időpontot, 
megadva a lehetőséget a Miskolcnak a választásra. A Miskolc a péntek (05.22.) 
17:00 órát választotta. Ez, a lejelentés után pár nappal kiderült, hogy nem jó, mivel 
nincs terem Egerben. Ezt követően a felek megegyeztek, hogy pénteken lejátsszák, 
de este 21:00 órai kezdettel, és előreláthatólag a debreceni Pazsák-Varga páros 
fújja a mérkőzést. Ezek után a mérkőzés bíró hiányában nem lett lejátszva. A 
játékvezetőket mind a hazai, mind a vendég csapatnak kell biztosítani egy-egy fő 
személyében. Ez nem történt meg. A MEISE csapata szeretné újrajátszani a 
mérkőzést, a Miskolc csapata szeretné, ha 0-5 végeredményt határozna a VB. 
 
 

2009/05/28/6. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a MEISE – Miskolci FE osztályozó 1. mérkőzésének 
végeredménye 0-0. A mérkőzést nem kell újrajátszani. Ha a 2. mérkőzés döntetlen, akkor az 
OBI versenykiírás 11. pontját kell alkalmazni. A Miskolci FE – MEISE osztályozó 
visszavágójának időpontja: 2009-05-30 16:00, Helyszín:  Miskolc, Városi Szabadidőközpont 
3 igen, 1 nem szavazattal elfogadva.  
 
 

7. napirendi pont: MEISE - DFSE 20. forduló Női OB mérkőzése  
 

A VB megállapítja, hogy a MEISE – DFSE 20. forduló női OB mérkőzése nem 
lett lejelentve. 

 
 
2009/05/28/7. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a MEISE – DFSE 20. forduló női OB mérkőzését a vendég 
csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a DFSE csapata kapja. 
4 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

8. napirendi pont: MEISE - DFSE 20. forduló Női OB mérkőzése  
 



A VB megállapítja, hogy a MESIE – Dunai Krokodilok U 13, 1. forduló 
mérkőzése nem lett lejátszva a MFSZ Elnökségi határozata alapján: 
 
„Az MFSZ Rendkívüli Elnökségi ülését és a Közgyűlést követően született néhány 
olyan határozat, amely nagymértékben meghatározza VB döntéseit. Egyik 
legfontosabb az, hogy az utánpótlás bajnokságok 1-2. fordulóját elhalasztja. Ezen 
mérkőzéseket október 15-ig kell lejelenteni és december 21-ig kell lejátszani. Ha a 
két fél nem tud megegyezni, akkor a lejátszásra szánt hétvége: november 8-9., 
december 6-7.”  

 
 
2009/05/28/8. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a MEISE – Dunai Krokodilok 1. forduló U 13 mérkőzését a 
vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a Dunai 
Krokodilok csapata kapja. 
4 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (laszlo.voros@hunfloorball.hu) 
 
 
 
Ajka, 2009. május 28. 
 
 
 
 PH. Kovács Tamás 
   VB elnök  


