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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Játékvezetői Testületi ülés) 

Dátum: 2018. 04. 06. 

Résztvevők: Berki Gábor, Pintér Attila, Ágoston Dávid, Váradi György, Görög Tamás (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Görög Tamás 

 

1. Nem megfelelő munkavégzés 

 

Balogh Norbert elvállalta a 2018. február 25-én rendezett Érdi Krokodilok - SZPK Komárom 

U13-as fiú bajnoki mérkőzésen való játékvezetői megfigyelő szerepkört, melyhez feladatleírást 

is kapott. 

 

Balogh Norbert a feladat ellenére nem készített videófelvételt a mérkőzésről, és a játékvezetők 

beszámolója alapján a második harmad közben a mérkőzést elhagyta. Erről nem értesítette a 

Játékvezetői Testületet, utólag, a játékvezetők által szerzett tudomást Testület a mulasztásról. 

(1. számú melléklet) 

 

Határozat (JT-2018/04/06/1): Balogh Norbert játékvezetői megfigyelői feladatát nem a 

Játékvezetői Testület által megadott módon végezte, továbbá azt csak részlegesen teljesítette. 

A Játékvezetői Testület Balogh Norbertet írásbeli figyelmeztetésben részesíti. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

2. Meg nem jelenés mérkőzésen 

 

Balogh Norbert önként jelentkezett a 2018. március 10-én rendezett Neumann Pillangók – 

SZPK Komárom női OB mérkőzésre, párjaként Kovács Attilát jelölte meg. A visszaigazolt 

jelentkezés ellenére a két játékvezető végül nem jelent meg a mérkőzésen. 

 

Határozat (JT-2018/04/06/2): A Játékvezetői Testület Balogh Norbertet és Kovács Attilát a 
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floorball játékvezetéstől határozatlan időre eltiltja. A játékvezetői felszerelésüket kötelesek 

haladéktalanul visszajuttatni a Szakszövetségnek. Floorball játékvezetői tevékenységüket a 

Testület döntésének értelmében különbözeti vizsgán való megfelelt eredmény elérése után 

folytathatják.  

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A határozatokkal szemben 2018. április 14-ig lehet fellebbezést benyújtani. 

 

2018. április 6. 

 

  ................................   ...................................  .....................................  

 Berki Gábor sk. Görög Tamás sk.  Pintér Attila sk. 

 

  ................................   ................................... 

 Váradi György sk. Ágoston Dávid sk. 
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1. számú melléklet 

 

Tisztelt Játékvezető Testület! 

 

Ezúton szeretnék beszámolni a 2018.02.25-én esett Érdi Krokodilok - SZPK Komárom U13-as 

fiú bajnoki mérkőzésről. 

 

Időben megérkezve, az előírt módon felöltözve leellenőriztük a játékteret, kapukat, majd a 

sportorvosi engedélyek érvényességét.  

 

Egy kisebb technikai hiba miatt online jegyzőkönyv helyett papíralapú jegyzőkönyv lett 

vezetve, amiről a mérkőzés végén a vendég csapat által fénykép készült.  

 

Observerként a Játékvezető Testület Balogh Norbertet jelölte ki, akivel az első harmad után 

megbeszéltük az addig látottakat. Erre a következő szünetben, majd a találkozó után nem került 

sor, mert a második harmad közben elment. 

 

A mérkőzés játékvezetői szempontból rendben lezajlott, szép játékot láthattak a jelenlévők. 

Semmilyen kirívó sportszerűtlenség nem történt. 

 

Tisztelettel, 

Simay Balázs 

 


