
JEGYZŐKÖNYV 
(Internetes-Versenybizottsági ülés) 

 

Dátum: 2008. 08. 18. 

Helyszín: Ajka, Avar utca 49. 

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

Nem vett részt: Gegesy Boglárka 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Tamás 

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. 

1. napirendi pont: IBK CH – Neumann FSE mérkőzések 
 

Kovács Gergely az IBK CH képviselője 08.04-én írásban lejelentette az IBK CH – 
Neumann FSE OB I. mérkőzés időpontját. Továbbá jelezte a VB felé, hogy az IBK 
CH – Neumann FSE U 15-ös és a női OB mérkőzést október 4-5-i hétvégére szeretné 
halasztani. 
Ágoston Zsolt a Neumann FSE képviselője 08.09-én írásban jelezte a VB-nek, hogy az 
IBK CH – Neumann FSE OB I. első forduló pályaválasztóját megcserélnék az 
ellenféllel történt telefonos egyeztetés alapján. Így a mérőzés időpontja és helyszíne: 
2008. augusztus 24, vasárnap, 17.00, Kartal, Zsivótzky Gyula Sportcsarnok. Továbbá 
értesítette a VB-t, hogy a halasztáshoz hozzájárul, s a mérkőzések időpontját az IBK 
CH képviselője fogja bejelenteni. 
 

 
2008/08/14/1. számú határozat 
 
A halasztási kérelmet a VB nem tárgyalja, a pályaválasztó cserét engedélyezi. 5 igen és 0 nem 
szavazattal, egyhangúlag elfogadva.  
   

2. napirendi pont: Lizards Fekete Ló – MEISE U19 halasztási kérelme 
 

Liska Bálint az Ajkai Fekete Ló képviselője 08.05-én írásban jelezte, hogy a MEISE 
csapatának jelezte (07.22-én) a MEISE – Lizards Fekete Ló U19 mérkőzést szeretné 
elhalasztani. Nem kapott választ. Többszöri próbálkozás után, a MEISE képviselője, 
Papp Péter tudomásul vette a kérelmet, s írásban is jelezte ezt (08.07.). 
 
 



2008/08/14/2. számú határozat 
 

A halasztási kérelmet a VB nem tárgyalja. 5 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag 
elfogadva.  

 
 

3. napirendi pont: White Sharks – Debrecen FSE U13 halasztási kérelme 
 

Huszti Péter a White Sharks képviselője 08.07-én írásban jelezte, hogy Varga Tiborral, 
a DFSE képviselőjével történt egyeztetés után szeretnék a White Sharks – DFSE U13-
as mérkőzést elhalasztani. A debreceni csapatnak is jobb így. 

 
 
2008/08/14/3. számú határozat 
 
A halasztási kérelmet a VB nem tárgyalja. 5 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag 
elfogadva.  
 
 

4. napirendi pont: Phoenix FSE – Miskolci FE U17 mérkőzése 
 

Varsányi Zsuzsa a Phoenix FSE képviselője 08.08-án írásban leadta az aktuális hazai 
mérkőzéseinek időpontját. Az U17-es mérkőzés időpontját még nem adta le, mivel 
versenybizottsági döntést fellebbezett, melyet az MFSZ elnöksége rövidesen tárgyal. 
A döntéstől függően válik esedékessé a bajnokságban való indulása a Phoenix FSE 
U17-es csapatnak.   

 
 
2008/08/14/4. számú határozat 
 
A VB megadja a lehetőséget a mérkőzés időpontjának későbbi leadására. Természetesen a 
döntést követően az időpont kerüljön leadásra. 
5 igen és 0 nem szavazattal elfogadva.  
 
 

5. napirendi pont: White Sharks – Debrecen FSE női OB halasztási kérelme 
 

Huszti Péter a White Sharks képviselője 08.07-én írásban jelezte a hazai mérkőzéseik 
időpontját. Ezek között volt a White Sharks – Debreceni FSE női OB első forduló 
mérkőzése is (08.24. 17:00 ). Ezt követően, Ladányi Bernadett jelezte a VB-nek és 
Huszti Péternek (08.09), hogy szeretné elhalasztani a mérkőzést, mert nem tudnak 
kiállni a sok távolmaradó játékos miatt. 

 
 
2008/08/14/5. számú határozat 
 
A halasztási kérelmet a VB elutasítja, mert nem a megfelelő módon lett a mérkőzés 
elhalasztva. (versenyszabályzat 6. §3./) A mérkőzést az eredeti dátum idején kell lejátszani 
(2008. 08. 31. 15.00 óra) a két csapatnak. Ha a Debreceni FSE csapata nem jelenik meg a 



mérkőzést 5-0-a gólkülönbséggel a White Sharks csapata nyeri, s a bajnokságban, a 
győzelemért járó két pontot is ők kapják. 
5 igen és 0 nem szavazattal elfogadva.  
 
 

6. napirendi pont: Diamonds SK – Siklósi Evelin levele 
 

Siklósi Evelin a Diamonds SK képviselője azt kéri a VB-től, hogy vonja vissza a 
2008/07/15/9. számú határozatát. (levél mellékelve) 

 
 
2008/08/14/6. számú határozat 
 
A Versenybizottság a kérelmet továbbítja az MFSZ elnökségének újratárgyalásra, mert a 
Diamonds SK egy versenybizottsági döntést fellebbezett, annak visszavonását kérelmezte. 
5 igen és 0 nem szavazattal elfogadva.  
 
 

7. napirendi pont: Miskolci FE – Paksi FK mérkőzések 
 

Gál Tamás a Miskolci FE képviselője 08.09-én írásban jelezte a VB-nek hazai 
mérkőzéseinek időpontját. Továbbá jelezte, hogy a Paksi FK – Miskolci FE U21 
mérkőzés pályaválasztó jogát megcserélik, mert az OBII-vel ellentétes. A Paksi FK 
08.10-én jelezte, hogy elfogadja a pályaválasztó cserét. 

 
 
2008/08/14/7. számú határozat 
 
A pályaválasztó cserét a VB engedélyezi. 
5 igen és 0 nem szavazattal elfogadva.  
 

8. napirendi pont: SZPK Nokia – Diamonds SK U13, U15, U17 halasztási kérelme 
 
Kovács Barna az SZPK képviselője 08.09-én írásban jelezte, hogy a Diamonds SK kérésére 
az SZPK Nokia – Diamonds SK U13, U15, U17 mérkőzések halasszák el. Továbbá jelezte, 
hogy a Diamonds SK képviselőjét nem tudta elérni, így az következő lehetséges időpontokat 
tudja felajánlani a mérkőzések lejátszásához:  
1.  szeptember 13-14-i hétvége 
2.  október 11-12-i hétvége 
A Diamonds SK képviselője 08.11-én írásban jelezte, hogy a szeptember 13-14-i időpontot 
választja, továbbá kéri a halasztási eljárási díj elengedését, méltányossági alapon. 

 
 
2008/08/14/8. számú határozat 
 
A halasztási kérelmet a VB nem tárgyalja. 5 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag 
elfogadva.  
 

9. napirendi pont: Vajda Wink Sharks – Borka Gábor levele 
 



Borka Gábor 08.01-én levelet küldött Türinger Józsefnek, melyet továbbítva 
megkaptam én is. Ebben a levélben azt írta le, hogy benevezett egy lány csapatot az 
U13 „leány” bajnokságba (csak fiú van), s ezt a csapatot összesorsolták az U13 fiú 
bajnoksággal. Úgy gondolja, hogy esélytelen a csapata az említett bajnokságban. Azt 
hitte, hogy lesz külön U13 leány bajnokság is. (Ezt az információt Siklósi Evelnitől 
kapta, még tavasszal). Az első forduló idejét sem tudja vállalni, mert nem tudja 
összeszedni a gyerekeket. (levél mellékelve)  

 
 
2008/08/14/9. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy Borka Gáborral történt egyeztetés utána Vajda 
Wink Sharks leány U13-as csapatot törli az U13-as fiú bajnokságból. Mivel ez a leány csapat 
volt a White Sharks felnőtt női csapat utánpótlás csapata, nem kell másik leány utánpótlás 
csapatot kiállítania. 5 igen és 0 nem szavazattal elfogadva.  
 

10. napirendi pont: IBK CH mezszámaival kapcsolatos probléma 
 

Kovács Gergely az IBK CH képviselője jelezte a VB-nek 08.10-én, hogy a Jadberg 
céggel megszűnt a kapcsolatuk, ezért lehet, hogy nem tudnak a játékoslistán leadott 
mezszámmal ellátott mezben pályára lépni az első fordulóban. 

 
 
2008/08/14/10. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az IBK CH csapata az első fordulóban a jegyzőkönyvbe 
beírt mezszámok mellé írják a játékos listán szereplő mez számát is. A második fordulóban a 
játékos listán szereplő mezszámnak megfelelő felszerelésben kell kiállni. 
5 igen és 0 nem szavazattal elfogadva.  
 
 

11. napirendi pont: Ares U21 – Diamonds SK OB II mérkőzés ideje 
 

Pavelka Zoltán 08.10-én írásban lejelentette az OB II első fordulójában esedékes 
ARES U 21 - Diamonds SK mérkőzést 2008. Időpontja: augusztus 25.-én hétfő 20:30, 
Népliget. Ezt követően a csapatvezetők közös írásos beleegyezésével, a Diamonds SK 
kérésére a mérkőzést szeretnék elhalasztani egy szeptemberi hétfőre.  

 
 
2008/08/14/11. számú határozat 
 
A halasztási kérelmet a VB ebben a formában nem fogadja el, mert nincs konkrét időpont a 
mérkőzés lejátszására. A halasztást engedélyezi, s a Versenybizottság felszólítja az ARES 
csapatát, hogy találjon időpontot a mérkőzés lejátszására 2008. 08. 24. 24:00-ig, s a 
szabályoknak megfelelően halassza el a mérkőzést, s erről írásban tájékoztassa az érintetteket! 
5 igen és 0 nem szavazattal elfogadva.  
 

12. napirendi pont:  – Torpedo JSC halasztási kérelme 
 



Varsányi Zsuzsanna, a Phoenix FSE képviselője 08. 08-án írásban jelezte hazai 
mérkőzéseinek időpontját. Ebben volt a Phoenix FSE – Vácis Torpedók U13 
mérkőzés időpontja is. Ezt követően Bokor Gábor a Torpedo JSC képviselője 08. 12-
én írásban jelezte halasztási szándékát. 

 
 
2008/08/14/12. számú határozat 
 
 
A halasztási kérelmet a VB nem tárgyalja. 5 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag 
elfogadva.  
 

13. napirendi pont:  – Miskolc FE kérelme 
 

Gál Tamás a Miskolci FE képviselője 08.16-án írásban jelezte a VB-nek, hogy 
visszahívja U21 csapatát az U19-es bajnokságból.  

 
 
2008/08/14/13. számú határozat 
 
 
A kérelmet a VB elfogadja. 5 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag elfogadva.  
 

14. napirendi pont:  – Egyebek 
 

Kovács Tamás tájékoztatja a VB-t, hogy az alábbi csapatok nem vagy hiányosan 
juttatták el a játékos listájukat a VB-hez: 
 Ares HC OBI, OBIII, MKffi, MKnői – nincs mezszám a listákon 
 SZPK MKffi – nincs játékos lista 
 Diamonds SK MKffi – nincs játékos lista 
 Mecman Eger ISE OBIII, MKffi (2db), MKnői – nincs játékos lista 
 Debreceni FSE OBI, MKffi – nincs mezszám a listákon 

Torpedo Justitia OBI, MKffi – nincs játékos lista, továbbá nincs MK nevezési 
lap, pedig az OBI csapatoknak kötelező MK-ba nevezni! 
White Sharks MKffi, MKnői – nincs játékos lista 
Szolnok CFK OBI, MKffi, MKnői – nincs mezszám a listákon 
Rudas FT MKFFI – nincs játékos lista 
Veszprém Lizards MKffi – nincs játékos lista 
Paksi FK OBII – nincs mezszám a listán, illetve MKffi - nincs játékos lista 
Bajai Méhek Darazsak OBIII – nincs játékos lista 
Szada SC Floorball OBIII – nincs játékos lista 
Kazincbarcika OBIII – nincs játékos lista 
 

 
2008/08/14/14. számú határozat 
 
 
AVB felszólítja a csapatokat a hiánypótlásra. Ennek beadási határideje: 2008. 08. 24. 24:00. 
(e-mail is elegendő) 5 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag elfogadva.  
 



 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (focilaci@yahoo.com) 
 
 
 
Ajka, 2008. augusztus 18. 
   
 
 
 
 
 
  Kovács Tamás 
   VB elnök  

 PH. 


