
JEGYZŐKÖNYV 
(Internetes-Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2008. 09. 27. 

Helyszín: Ajka, Avar utca 49. 

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

Nem vett részt: Kovács Petra  

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Tamás 

1. napirendi pont: WS-PFSE U15 halasztási kérelme 
 

A WS és PFSE képviselői írásban jelezték a VB felé, hogy az U15 9. forduló 
mérkőzését 10.05-én 12:00 játszanák. 

 
2008/09/27/1. számú határozat 
 
A Versenybizottság a kérelmet elfogadja és engedélyezi a halasztást. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 

2. napirendi pont: PFSE – Miskolc U15 mérkőzése 
 

A PFSE – Miskolc U15 1. forduló mérkőzése (2008.09.13. 10:30) elmaradt. A 
Miskolc csapata jelezte, hogy ők hibáztak, elnézték a napot. Elnézést kértek az 
ellenféltől. 

 
2008/09/27/2. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a mérkőzést a hazai csapat nyerte 5-0-ra, s a 
győzelemért járó kettő pontot is a PFSE csapata kapja. Továbbá a VB figyelmezteti a Miskolc 
csapatát, hogy következő hasonló mulasztáskor az egyesület adott nem (férfi, női) 
legmagasabb osztályában induló felnőtt csapatától 1 pontot, a harmadik és további esetekben 
2-2 pontot levon. (Versenyszabályzat 15. § 3.) 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

3. napirendi pont: Paksi FK U15 visszalépése 
 

Feith László, a Paksi FK képviselője 2008. 09. 24-én írásban jelezte a VB-nek, hogy 
U15-ös csapatával nem tud kiállni az utánpótlás bajnokságban, ezért csapatát 
visszaléptetni kényszerül. 



 
2008/09/27/3. számú határozat 
 
A Versenybizottság elfogadja a kérelmet, és a Paksi FK U15 csapatot törli a bajnokságból. 
Továbbá a VB határozatot hoz arról, hogy a Paksi FK OBII csapat 2 utánpótlás 
kötelezettségétől eltekint. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 

4. napirendi pont: Paksi FK – Ares HC U21 OB II mérkőzés 
 

Feith László a Paksi FK képviselője 2008. 09. 24-én írásban jelezte a VB-nek, hogy 
Pavelka Zoltánnal történt egyeztetés után a Paksi FK – Ares HC U21 OBII mérkőzést 
2008. 10. 04. 15:00 helyett, 11:00-kor játszanák. Pavelka Zoltán az Ares HC 
képviselője 2008. 09. 25-én írásban jelezte beleegyezését. 

 
2008/09/27/4. számú határozat 
 
A Versenybizottság a kérelmet elfogadja és engedélyezi a halasztást. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

5. napirendi pont: Ares HC U15 visszalépése 
 

Pavelka Zoltán, az Ares HC képviselője 2008. 09. 21-én írásban jelezte a VB felé, 
hogy az U15 csapatából tömegesen eligazolnak más egyesületbe a bajnokság 
megkezdése után. Mivel lecsökkent csapata létszáma, így nem tud kiállni a 
mérkőzésekre. Törekszik azonban az utánpótlás csapata bővítésére, felvette a 
kapcsolatot egy iskolával. Kérelmezi, hogy tekintsen el a VB az egyik fiú utánpótlás 
kötelezettségétől, illetve fogadja el a női U19 csapatát a második utánpótlás 
csapatának.  

 
2008/09/27/5. számú határozat 
 
A Versenybizottság a kérelmet a 09.27-28-i forduló után tárgyalja újra. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

6. napirendi pont: Lizards FSE – Paksi FK OBII halasztási kérelme 
 

Feith László, a Paksi FK képviselője és Kovács Tamás a VESC Lizards FSE 
képviselője megállapodtak abban, hogy a Lizards – Paksi FK OBII és U19 
mérkőzések egy napon legyenek. (Nem egy fordulóra van kiírva a két mérkőzés.) A 
vendég csapatnak így csak egyszer kell utaznia. A mérkőzések új időpontja: 

Lizards – Paksi FK U19 6. forduló 2008. 10. 19. 17:00 



Lizards – Paksi FK OBII 5. forduló 2008. 10. 19. 15:00 

 
2008/09/27/6. számú határozat 
 
A Versenybizottság a kérelmet elfogadja és engedélyezi a halasztást. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

7. napirendi pont: A VB 2008/09/10/3. számú határozata 
 

A VB újratárgyalta a 2008/09/10/3. számú határozatát, melyben az áll, hogy a 
Diamonds SK és Rudas FT csapatának mérkőzés halasztási eljárási díjat kell fizetni. 

 
2008/09/27/7. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy eltekint a kiszabott eljárási díjról, mivel 
figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a két csapatnak külön hétvégére van sorsolva a 
felnőtt és utánpótlás bajnoksága.  
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 

8. napirendi pont: U11-es mini bajnokság 
 

A VB megállapítja, hogy nem érkezett utólagos nevezés az U11 mini bajnokságba. 

2008/09/27/8. számú határozat 
 

A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy az alábbi 5 csapat vesz részt a 
2008/09-es U11-es bajnokságban: 

SZPK-Nokia, TSE, Diamonds SK, IBK CH „A”, IBK CH „B” 
 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

9. napirendi pont: Torpedo JSC – DFSE OBI mérkőzése 
 

A VB megvizsgálta a TJSC – DFSE OBI mérkőzés lejelentésének, időpontjának, 
halasztásának a körülményeit. 
 
A TJSC abban hibázott, hogy az eredetileg kiírt időponttól eltérő napon próbált 
halasztani. 27-én 18:00 órai kezdés jelentett le, és 28-án 18:00 órát akart halasztani 
11:00 órára. Továbbiakban nem a hazai pályán akarta lejátszani a mérkőzést. 
A DFSE csapata hibás abban, hogy nem is tudta pontosan, hogy mikor lenne a 
mérkőzés. 28-án este 18:00 órát tudott. Továbbá felróható számára az is, hogy nem 
jutott kompromisszumra az ellenfél csapatával. 
2008. 09. 26-án 11:45-kor jelezte a VB felé Bokor Gábor, hogy fogadják a DFSE 
csapatát az eredeti időpontban, Kartalon. 2008. 09. 27. 18:00 



A DFSE csapata nem tudott leutazni a mérkőzésre, mert 1 nappal a mérkőzés előtt,  
10:00 órakor a VB  javasolta, hogy ne utazzanak el, mert az ellenfél, illetve a DFSE se 
tudja mikor kellene játszani. Ha a VB nem hívja fel a csapatok figyelmét a lejelentett 
játéknapra, akkor még mindig a 28-án vitáznának. 
Úgy érzem, mindkét csapat hibázott, azt kár lenne keresni, ki hibázott előbb vagy 
nagyobbat. Úgy gondolja a VB, hogy ez nem sportszerű viselkedés egyik csapat 
részéről sem, de nem akarja elvenni a játéklehetőséget egy OBI-es mérkőzéstől. 
 

 
2008/09/27/9. számú határozat 
 
A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a mérkőzést egy későbbi időpontban kell 
lejátszani. A mérkőzést 2008. 11. 8-9-i hétvégén kell lejátszani, Kartalon.  
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

10. napirendi pont: Strauss Tamás levele 
 

Strauss Tamás, a Szolnok CFK képviselője 2008. 09. 23-án írásban kérdezte a VB-t, 
milyen módon történt meg az, hogy az eredeti női MK versenykiírását megváltoztatva, 
egy más lebonyolítási rendben sorsolta ki a VB a benevezett csapatokat. Továbbá a 
megváltozott versenykiírásokat miért nem küldte újra ki a VB, illetve az MFSZ. 

 
2008/09/27/10. számú határozat 
 
A Versenybizottság a sorsoláson jelenlévő csapatvezetők véleményét kikérve döntött úgy, 
hogy megváltoztatja a Kupa lebonyolítási rendjét a több játéklehetőség biztosításának 
érdekében. A versenykiírást azért nem küldte újra ki a VB, mert a változtatásról szóló 
határozatot mindenki számára elérhetővé tette a www.hunfloorball.hu oldalon. Ugyanez a 
helyzet a megváltozott játékvezetői díjakkal kapcsolatosan is. Erről a közgyűlés döntött 
(2008. 08. 17. Kartal), melyet az MFSZ tett közzé, szintén a hivatalos weboldalon. 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

11. napirendi pont: PFSE – SZPK-Nokia mérkőzések sorrendváltozása 
 

Varsányi Zsuzsa, a PFSE képviselője 2008. 09. 24-én írásban jelezte, hogy a 2008. 10. 
04-i PFSE – SZPK-Nokia 5. forduló mérkőzések sorrendje változna az eredeti 
lejelentéshez képest, az ellenfél beleegyezésével.  

 
2008/09/27/11. számú határozat 
 

A Versenybizottság határozatot hoz arról, hogy a PFSE – SZPK-Nokia 5. forduló mérkőzések 
időpontja a következő: 



12.00 U13  
13.30 női OB 
15.30 U15  
17.00 OBI  

4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  

 
12. napirendi pont: Strauss Tamás levele 

 

Strauss Tamás, a Szolnok CFK képviselője 2008. 09. 25-én írásban kérelmezte a VB-
től és Kovács Gergelytől, az IBK CH képviselőjétől, hogy Tóth Dávid és Bagdi Attila 
Szolnok CFK igazolt játékosai Pesti tanulmányaik alatt hétfői és szerdai edzéseket 
látogassák az IBK CH csapatánál. 

 
2008/09/27/12. számú határozat 
 

A Versenybizottság elfogadja a kérelmet és hozzájárul az edzéslátogatáshoz. 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadva.  

 
13. napirendi pont: Vajda WS – Diamonds SK halasztási kérelme 

 
A Vajda White Sharks csapata kéri, hogy az eredetileg 2008 október 4. időpontban az 
Építők-pályán kiírt Vajda WS- Diamonds U13 és U15 mérkőzéseket a két csapat 
közös megegyezése alapján az alábbi időpontra történő elhalasztását engedélyezze a 
VB. 

 
Építők-pálya, 
2008. október 5. 10.00  Vajda WS- Diamonds U13 
2008. október 5. 12.00  Vajda WS- Diamonds U15 

 
 
2008/09/27/13. számú határozat 
 

A Versenybizottság elfogadja a kérelmet és hozzájárul az halasztáshoz. A VB nem szab ki 
halasztási eljárási díjat, mivel ugyanazon hétvégén lesz a mérkőzés. 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadva. 

  

14. napirendi pont: Varsányi Zsuzsanna kérelme 
 

Varsányi Zsuzsanna, a PFSE képviselője 2008. 09. 25-én írásban jelezte, hogy a PFSE 
– Diamonds SK U13 4. forduló mérkőzését szeretné elhalasztani, mert játékosait 



járványszerű megbetegedés sújtja. A mérkőzés új időpontja a, az ellenfél 
beleegyezésével: Kartal, 2008. november 8. 12.30 Diamonds - Phoenix U13 

 
2008/09/27/14. számú határozat 
 

A Versenybizottság elfogadja a kérelmet és hozzájárul a halasztáshoz. A halasztási eljárási 
díjat a PFSE csapatának kell megfizetni (3.000 Ft) az MFSZ számlaszámára, 2008. 10. 12. 
24:00 ig. 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  

15. napirendi pont: Paksi FK - Szolnok CFK U19 mérkőzés 
 

Feith László, a Paksi FK képviselője 2008. 09. 25-én lejelentette a Paksi FK – Szolnok 
CFK U19 5. forduló mérkőzését. (2008. 10. 04. 11:00) 

 
2008/09/27/15. számú határozat 
 

A Versenybizottság megállapítja, hogy a Paksi FK későn jelentette le a mérkőzést, a 
Versenyszabályzat 5. § 2./ pontja szerint. A mérkőzést a Szolnok CFK nyeri 0-5 
gólkülönbséggel, és a győzelemért járó 2 pontot is a vendég csapat kapja. 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadva.  

 

16. napirendi pont: DFSE – MEISE női U19 halasztási kérelme 
 

A DFSE csapata kéri, hogy az eredetileg (2008.10.11-12, Eger-Pásztorvölgy, DFSE-
MEISE, U-19, 2. forduló) időpontban kiírt mérkőzést a két csapat közös megegyezése 
alapján az alábbi időpontra történő elhalasztását engedélyezze a VB. 
(2008.11.16. 10:30, Debrecen, Mechwart csarnok) 

 
 
2008/09/27/16. számú határozat 
 

A Versenybizottság elfogadja a kérelmet és hozzájárul a halasztáshoz. A halasztási 
eljárási díjat a DFSE csapatának kell befizetni (4.500 Ft – 2. alkalom) az MFSZ 
számlaszámára 2008. 10. 07. 24:00 óráig. 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  

 
17. napirendi pont: TJSC - DFSE fiú U13 halasztási kérelme 

 
A TJSC képviselője, Bokor Gábor 2008. 09. 26-án írásban jelezte a VB felé, hogy a 
2008. 09. 27. 16:00 órára kiírt TJSC – DFSE U13 mérkőzést későbbi időpontra  
(november) szeretné elhalasztani. 

 



 
2008/09/27/17. számú határozat 
 

A Versenybizottság elutasítja a kérelmet és nem járul hozzá a halasztáshoz a 
Versenyszabályzat 6. § 1./ bekezdése alapján. A mérkőzést a DFSE nyerte 0-5 
gólkülönbséggel és a győzelemért járó 2 pontot is a vendég csapat kapja. 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadva.  

 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (focilaci@yahoo.com) 
 
 
 
Ajka, 2008. szeptember 27. 
 
 
 
 
 
 PH. Kovács Tamás 
   VB elnök  


