
JEGYZŐKÖNYV 
(Internetes-Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2008. 09. 10. 

Helyszín: Ajka, Avar utca 49. 

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

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Tamás 

1. napirendi pont: Ares HC U15 játékosainak átigazolása a Neumann FSE csapatához 
 

Ágoston Zsolt, a Neumann FSE képviselője 2008. 09. 08-án írásban jelezte, hogy 7 
Ares HC U15 játékost szeretnének átigazolni a Neumann csapatához, mivel 
tarthatatlan állapot alakult ki edző, tanítvány, szülők között. Ezt a problémát Babály 
László, Apostol Ágnes és a szülők (Fekete Krisztina, Koskócsák Ildikó) is jelezték az 
MFSZ és a VB felé. 

 
2008/09/10/1. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy az MFSZ nyilvántartási, igazolási és 
átigazolási szabályzata szerint kell beadni az átigazolási szándékot, minden gyermeknél 
külön-külön. Továbbá megkéri a feleket, hogy a sportág továbbfejlődése érdekében jussanak 
kompromisszumos megoldásra, ahogy ez történt Görög Tamás átigazolásának ügyében is. 
5 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadva.  
 

2. napirendi pont: Ares HC – DFSE leány U 19 mérkőzés halasztási kérelme 
 

Ladányi Bernadett, a DFSE képviselője 2008. 09. 06-án írásban jelezte, hogy az Ares 
– DFSE leány U19-es 1. forduló bajnoki mérkőzés 09. 20. 17:00 időpontját 
elhalasztani kívánja 09. 21. 14:00 időpontra. A hazai csapat a mai napig nem járult 
hozzá a halasztáshoz. 

 
2008/09/10/2. számú határozat 
 
A Versenybizottság nem fogadja a halasztási kérelmet, mert a hazai csapat nem egyezett bele 
a halasztásba. Ha a hazai csapat 2008. 09. 14. 24:00-ig jelzi a beleegyezését, vagy a két fél 
későbbi időpontban állapodik meg a mérkőzés lejátszását illetően, akkor a VB beleegyezik a 
halasztásba. (Természetesen a halasztási eljárási díjat -3.000 Ft- a kérelmezőnek kell befizetni 
az MFSZ-nek.) Ellenkező esetben a mérkőzést az eredeti időpontban kell lejátszani. 4 igen és 
1 nem szavazattal, elfogadva.  
 
 



3. napirendi pont: Diamonds SK – Rudas FT mérkőzések 
 

Siklósi Evelin a Diamonds SK képviselője 2008. 09. 06-án írásban jelezte a VB-nek, 
hogy a Rudas-Diamonds U17-es bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogát az őszi és a 
tavaszi szezonban felcseréli, valamint a 2008. szeptember 20-21. kiírt mérkőzést 2008. 
október 4. 13.00-kor kerül megrendezésre az OB 2-es mérkőzésük után. Horváth 
István 2008. 09. 07-én írásban jelezte beleegyezési szándékát. 

 
2008/09/10/3. számú határozat 
 
A Versenybizottság a kérelmet elfogadja, a pályaválasztó cserét és a mérkőzés halasztást 
engedélyezi. A halasztási eljárási díj megfizetését (5.000 Ft) a két csapatnak kell megtenni 50-
50 % arányban, az MFSZ felé, 2008. 09. 20-ig. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 

4. napirendi pont: Ares HC U21 – Diamonds SK OBII mérkőzés  
 

A Versenybizottság megállapítja, hogy az Ares HC U21 – Diamonds SK OBII 
mérkőzésnek még mindig nincs időpontja a felek egyet nem értéséből adódóan. 

 
2008/09/10/4. számú határozat 
 

A VB határozatot hoz arról, hogy ha az Ares HC csapata 2008. 09. 14. 24:00-ig nem ad meg 
három időpontot a mérkőzés lejátszására, akkor ezt a VB fogja megtenni. Az időpont 
megadásánál vegye figyelembe az ellenfél csapat mérkőzéseit, továbbá a három időpontnak 
különböző napokon kell lennie. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  

 
5. napirendi pont: OB III-ban 12 éves játékengedélye  

 
Markó Előd, a Baja képviselője szeretné Ultsch Krisztiánt (1996-08-18) az OB III-ba 
benevezni. Szeretne korengedményt kérni, hogy a játékos tudjon játszani. Ebben a 
bajnokságban 14 év a korhatár! 

 
 
2008/09/10/5. számú határozat 
 

A VB a kérelmet elutasítja a játékos fiatal korára való tekintettel. Egy 12 éves gyermek ne 
játsszon együtt felnőtt versenyzőkkel. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  

 
 
 
 
 



6. napirendi pont: MEISE OBIII visszalépése  
 

Rab Konstantin, a Mecman Eger ISE képviselője 2008. 09. 09-én írásban jelezte a VB-
nek, hogy nem tudja vállalni az OB III bajnokságban való szereplést. 

 
2008/09/10/6. számú határozat 
 

A VB elfogadja a visszalépést és törli az Eger csapatát az OBIII bajnokságból. 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadva.  

 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (focilaci@yahoo.com) 
 
 
 
Ajka, 2008. szeptember 10. 
   
 
 
 
  Kovács Tamás 
   VB elnök  

 PH. 


