
JEGYZŐKÖNYV 
(Internetes-Versenybizottsági ülés) 

 

Dátum: 2009. 07. 07. 

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: MEISE - DFSE fiú U13, 20. forduló mérkőzés elmaradása 
 

A VB megállapítja, hogy a MEISE – DFSE fiú U13, 20. forduló mérkőzés 
lejelentési kötelezettségének nem tett eleget a MEISE csapata. 

 
 
2009/07/07/1. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a MEISE – DFSE fiú U13, 20. forduló mérkőzését a vendég 
csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a DFSE csapata kapja. 
Továbbá a VB levon 1 bajnoki pontot a MEISE OBI csapatától a Versenyszabályzat 15. § 3. 
pontja alapján. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

2. napirendi pont: DFSE - MEISE fiú U13, 9. forduló mérkőzés elmaradása 
 

A VB megállapítja, hogy a DFSE – MEISE fiú U13, 9. forduló mérkőzés 
lejelentési kötelezettségének nem tett eleget a DFSE csapata. 

 
 
2009/07/07/2. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a DFSE – MEISE fiú U13, 9. forduló mérkőzését a vendég 
csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a MEISE csapata kapja. 
Továbbá a VB levon 1 bajnoki pontot a DFSE OBI csapatától a Versenyszabályzat 15. § 3. 
pontja alapján. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 
 
 



3. napirendi pont: MEISE – WS HC fiú U13, 18. forduló mérkőzés elmaradása 
 

A VB megállapítja, hogy a MEISE – WS HC fiú U13, 18. forduló mérkőzés 
lejelentési kötelezettségének nem tett eleget a MEISE csapata. 

 
 
2009/07/07/3. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a MEISE – WS HC fiú U13, 18. forduló mérkőzését a 
vendég csapat nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a WS HC csapata 
kapja. Továbbá a VB levon 2 bajnoki pontot a MEISE OBI csapatától a Versenyszabályzat 
15. § 3. pontja alapján. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

4. napirendi pont: DFSE – Miskolci FE fiú U17, 15. forduló mérkőzés elmaradása 
 

A VB megállapítja, hogy a DFSE – Miskolci FE fiú U17, 15. forduló mérkőzésén 
a vendég csapat nem jelent meg. 

 
 
2009/07/07/4. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a DFSE – Miskolci FE fiú U17, 15. forduló mérkőzését a 
hazai csapat nyerte 5-0 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a DFSE csapata 
kapja. Továbbá a VB levon 1 bajnoki pontot a Miskolci FE OBII csapatától a 
Versenyszabályzat 15. § 3. pontja alapján. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (laszlo.voros@hunfloorball.hu) 
 
 
 
Ajka, 2009. július 7. 
 
 
 
 PH. Kovács Tamás 
   VB elnök  
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