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1.

Phoenix Fireball SE óvása

A Phoenix Fireball SE óvást nyújtott be a 2016. november 19-én, Törökbálinton lejátszott
Phoenix FSE – Neumann Pillangók SE női bajnoki mérkőzéssel kapcsolatban, miszerint a
Szövetség nem a bajnokságnak megfelelő licence-szel rendelkező játékvezetőt küldött, és
erről az Egyesületet előzetesen nem tájékoztatta. A Phoenix FSE óvását az 1. számú melléklet
tartalmazza.
Az ügyben személyesen meghallgattuk a Phoenix FSE képviseletében Varsányi Zsuzsanna
elnököt, illetve meghallgattuk a két csapat részéről Hotz Evelin (Phoenix FSE) és Német
Balázs (Neumann Pillangók SE) versenybizottsági tagokat, akik a véleményüket elmondták, a
határozathozatalban azonban nem vettek részt. Minden fél egyetértett abban, hogy bár a
játékvezető nem a bajnokság színvonalának megfelelően vezette a mérkőzést, műhibát, vagy a
mérkőzés eredményét befolyásoló súlyos hibát nem vétett. Varsányi Zsuzsanna személyes
meghallgatásakor elmondta, hogy a szezon elején elfogadott licence rendszer szabályainak
ilyen módon való átlépése ellen – azaz hogy a Szövetség előzetes jelzés nélkül nem a
bajnokság licence-kategóriájának megfelelő játékvezetőt küld - van kifogása, mert ez
megkérdőjelezi a rendszer komolyan vehetőségét.
Határozat (VB-2016/12/04/1):
A Versenybizottság a Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzatának 32. § 3. pontja
alapján úgy rendelkezik, hogy az óvás megalapozott. A játékvezető kijelölésekor a Szövetség
az MFSZ Játékvezetői licence rendszer alábbi mondatát alkalmazta: „A saját licence
kategóriájánál magasabb szintű mérkőzést egy adott játékvezető csak különösen indokolt
esetben vezethet.”, amelyet a Versenyszabályzat 15.§ 2. pontja alapján megtehet. Azonban
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Fischer Andrást - aki utánpótlás licence-szel rendelkezik - a Szövetség a csapatok előzetes
tájékoztatása nélkül jelölte ki a játékvezetésre, amit utólag - a panasz beérkezése után - a
játékvezetői hiánnyal indokolt. Mivel az "indokolt esetben" való kijelölés szükségszerű
velejárója az indoklás és annak időben történő közlése is az érintett felek részére, ezért ennek
elmulasztása

miatt

a

Versenybizottság

szabálytalannak

minősíti

Fischer

András

játékvezetőként való mérkőzésre jelölését, különös tekintettel arra, hogy korábban a
minősített (indokolt) esetekben a Szövetség és a Versenybizottság megfelelően járt el.
A Versenyszabályzat 32.§ 3/b.) pontja alapján a Versenybizottság az óvást megalapozottnak
tartja, de mivel a játékvezető tevékenysége a mérkőzés végeredményét nem befolyásolta
döntően, illetve műhibát nem vétett, ezért a pályán elért eredményt hagyja jóvá, újrajátszást
nem rendel el. Egyben felkéri a Szövetség és a Versenybizottság illetékes tagjait, hogy
hasonló esetekben körültekintően, minden érintett féllel időben egyeztetve járjon el.
A határozat 3 igen, 2 tartózkodás mellett született.
A határozattal szemben 2016. december hónap 12-ig lehet fellebbezést benyújtani a
Versenyszabályzat szerinti feltételekkel.
Gál Tamás

Szűcs András

Szegvári András

Jaczkó Róbert Gyula
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1. sz. melléklet
címzett: Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottsága
tárgy: óvás a Phoenix FSE – Neumann FSE női bajnoki mérkőzés után

Tisztelt Versenybizottság!
A Phoenix Fireball SE óvás nyújt be a 2016. november 19-én Törökbálinton lejátszott
Phoenix FSE – Neumann Pillangók SE női bajnoki mérkőzés után.
Az óvás oka: játékvezető jogosulatlan játékvezetése a felnőtt bajnokságban.
Indoklás: A Magyar Floorball Szakszövetség határozott szándéka volt a játékvezetői kar képzése,
bővítése és minősítése volt. Ezen szándék alapján megkezdte a képzést és kiadott egy játékvezetői
licence rendszert (2016. október 13. Elnökségi jegyzőkönyv). Ebben a rendszerben megjelenítette a
játékvezetésre a 2016 – 2017-es bajnoki idényben jogosultak körét, meghatározva jogosultságukat.
A 2016. október 13-án módosított Versenyszabályzatban a következő kitétel szerepel: V.fejezet 15. §
2./ Felnőtt bajnoki és kupamérkőzésen csak a Szakszövetség honlapján közzétett játékvezetők és
versenyellenőrök működhetnek közre.
Ezen kategóriák alapján a mérkőzést vezető Fischer András Dávid az Utánpótlás (Diákolimpia)
kategóriába lett sorolva, tehát nem jogosult felnőtt mérkőzést vezetni.
A licence rendszerben (a Versenyszabályzatban nem!) említésre kerül, hogy „A saját licence
kategóriájánál magasabb szintű mérkőzést egy adott játékvezető csak különösen indokolt esetben
vezethet.”. Ez azonban nem állt fenn, hiszen a MFSZ Főtitkára 1 alkalommal már kérdéses helyzet
előtt (Komárom, SZPK – Phoenix női bajnoki mérkőzés) és azon esetben tájékoztatta egyesületünket.
A Magyar Floorball Szakszövetség célja így nem érvényesül, ráadásul egy saját maga által hozott
rendszert önkényesen lép át, megszegve saját szabályát. A játékvezető képzettsége, felkészültsége és
MINŐSÍTÉSE nem tette lehetővé a női felnőtt bajnoki mérkőzés sem megfelelő, sem normál szintű
játékvezetését.
Kérjük a mérkőzés eredményének megsemmisítését és a mérkőzés újrajátszását. Az óváshoz
szükséges pénzügyi fedezet már a MFSZ számláján található, egyesületünk túlfizetéssel rendelkezik.
Budapest, 2016. november 20.
Üdvözlettel:
Varsányi Zsuzsanna
Phoenix Fireball SE Elnök
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