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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség- Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2013.10.16. 17.00 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Füzi Gábor (tagok), Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Hiánypótlások (RKA Kinizsi TTK, Szegedi FE, Neumann FSE, IBK Cartoon Heroes) 

Az előző Versenybizottsági ülésen felszólított csapatok eleget tettek az utánpótlás 

kötelezettségüknek: 

IBK Cartoon Heroes: a Salming női OB1-es bajnokságba benevezett három 1996.január 1-e 

után született játékost (Tóth Katalin, Kökéndy Flóra, Koreny Ajna). A játékengedélyük díjait 

a MFSZ –nek befizették. 

RKA Knizsi TTK: A férfi Salming OB1-es bajnokságban szereplő csapat az U16-os 

bajnokságba nevezte utánpótlását Kinizsi-Origó néven. 

Neumann Pillangók FSE: A Salming női OB1-es bajnokságban szereplő együttes nevezett 

három 1996.január 1-e után született játékost (Pecsenya Liza, Deák Dorina, Hajdu Enikő). A 

játékengedélyük díjait a MFSZ számlájára átutalta. 

Szegedi FE: A Salming férfi OB2-es bajnokságban szereplő csapat egy utánpótlás terv 

beadásával teljesítette ez irányú kötelezettségét. 

Határozat (VB-2013/1016/1): A Versenybizottság elfogadja a hiánypótlásokat, és 

megköszöni a csapatok együttműködését. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

2. Az Eszterházy MEISE női csapatának visszalépése a Magyar Köztársaság Kupa 

küzdelmeitől 

 

Az Eszterházy MEISE csapata fel lett szólítva az előző Versenybizottsági ülésen, hogy 

visszalépésüket nem tudjuk elfogadni. A csapat nem jelzett azóta, így a Versenybizottság úgy 

veszi, hogy indulnak a Magyar Kupában. 
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Határozat (VB-2013/1016/2): A Versenybizottság az Eszterházy MEISE csapatát figyelembe 

veszi az október 20-i Magyar Köztársaság Kupa sorsolásánál. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. A Salming női OB1-ben szereplő IBK Cartoon Heroes csapatának késedelmes 

meccslejelentése. 

Az IBK Cartoon Heroes csapata nem tett eleget a Versenyszabályzat 12§/4. pontjának, amikor 

az IBK Cartoon Heroes - Eszterházy MEISE Salming női OB1-es bajnoki mérkőzést 

2013.október 14-én (hétfőn) 21.03 órakor jelentette le. 

 

Határozat (VB-2013/1016/3): A Versenyszabályzat értelmében, ebben az esetben a 

mérkőzést 5-0-val a vétlen félnek kell jóváírni, és az IBK Cartoon Heroen csapatának 25.000 

forint kártérítést kell fizetnie.  

A Versenybizottság javasolja ennek a szabálynak a módosítását, mivel nem célunk, hogy a 

mérkőzések „zöld asztal” mellett dőljenek el. 

Ennek értelmében a Versenybizottság 10.000 forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi az 

IBK Cartoon Heroes csapatát. 

 

JAVASLAT: 

1.Ha a lejelentés a határidőn túl, de még 24 órán belül történik: 10.000 forint büntetést köteles 

fizetni a vétkes csapat 

2.Ha a lejelentés 48 órán belül történi: 20.000 forint büntetést köteles fizetni a vétkes csapat. 

3.Ha a lejelentés 48 órán túl történik, akkor a Versenyszabályzat 12§/4. pontja lép életbe. 

A Versenybizottság büntetés végrehajtását felfüggeszti, és javaslatát az Elnökségnek 

továbbítja. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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4. A Phoenix Fireball túlkoros lányainak szerepeltetése az U14-es és U12-es fiú 

bajnokságban 

A Phoenix Fireball a következő játékosokat szeretné szerepeltetni túlkorosként. 

U14 bajnokság (1999-es születésű leányok) 

Rácz Anna, Fodor Eszter, Nyerges Dóra, Stipsicz Orsolya, Szalai Dóra, Tóth Marcella, Zalka 

Lenke - illetve még csak edzésre járó, de hamarosan leigazolandó leányok. 

U12 bajnokság (2001-es születésű leányok) 

Magyar Petra, Szkurka Dóra, Fertőszegi Zsófia, Hajdú Dorottya, Papp Rebeka - és a még csak 

edzésre járó, később leigazolandó leányok 

 

Határozat (VB-2013/1016/4): A Versenybizottság a játékosok túlkorosként való 

szerepeltetését elfogadja. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. Fiú Unihoki bajnokságok koordinátori feladatai 

Pavelka Zoltán (ARES HC) felajánlotta segítségét a fiú Unihoki bajnokságok 

koordinálásában. A megkeresését a Versenybizottság örömmel fogadta. 

Határozat (VB-2013/1016/5): A Versenybizottság a fiú Unihoki bajnokságok koordinátorává 

kinevezi Pavelka Zoltánt. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

6. A Dunai Krokodilok csapatának visszalépése az OB3-as küzdelmektől, pótnevezése a 

fiú Unihoki U11-es bajnokságba 

Szabó József a Dunai Krokodilok vezetője jelezte, hogy csapatunk nem tud indulni az OB3-as 
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küzdelmekben, és kéri, hogy a befizetett nevezési díjat érvényesítsük az Unihoki U11-es fiú 

bajnokságban, mert ott viszont két csapatot szeretnének indítani. 

Határozat (VB-2013/1016/6): A Versenybizottság elfogadja a Dunai Krokodilok 

visszalépését az OB3-as bajnokságtól, mivel az még a határidőn belül történt.A  befizetett 

nevezési díjat figyelembe veszi a fiú U11-es Unihoki bajnokság nevezési díjánál. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

7. Pavelka Zoltán (ARES HC) kérelmei a Versenybizottság fele. 

a. U 14 leány nagypályás OB 

Egyesületünk szomorúan vette tudomásul, hogy idén sem tudnak indítani ebben a 

korosztályban bajnokságot. Ezzel nehéz helyzetbe kerülünk, mert lányain így is más 

sportágak felé indulnak el, mivel floorballban kevés a versenyzési lehetőség nekünk. 

Ezért úgy döntöttünk, hogy a már benevezett ARES HC/Deák csapata mellé újabb két 

csapatot nevezünk ebbe a korosztályba. ARES HC/Deák "B" és Batthyány Sportiskola Érd 

néven. 

Kérjük, fogadják el nevezésünket utólag és 3 csapattal indítsák el a bajnokságot. Ezzel több 

tehetséges, hamarosan az U 19-es válogatott keretben is számításba vehető játékost tudunk 

megtartani. 

b. Utánpótlás csapataink mérkőzésének helyszíne. 

Kérjük, hogy mivel egyesületünk együttműködésben van a paksi Deák Ferenc Általános 

Iskolával, ezért engedélyezzék, hogy fiú utánpótlás mérkőzéseink egy része Pakson a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában legyen megrendezve. Indoklásunk, hogy a 

csapatban több paksi  játékos is szerepel. 

c. 2000-ben született játékosok szereplése a női OB I-ben. 

Kérjük, hogy Tell Eszter, Adorján Blanka és Szabó Luca 2000-ben született játékosok részére 

a női OB I-be szíveskedjenek játékengedélyt adni. Nevezettek már hosszú idő óta 

floorballoznak, felkészültségük, fizikai állapotunk, méretük alapján alkalmasak a felnőtt 

mezőnyben játszani. Mindhárman korosztályuk tehetséges játékosai közé tartoznak, akik a 

jövő U 19-es válogatottjának hasznos tagjai lehetnek. 

d. 2000-ben született játékosok szerepeltetése a fiú U 19-es bajnokságban. 

Kérjük, hogy Ilyés Dániel és Dávid János 2000-ben született játékosok szereplését 

engedélyezzék a fiú U 19-es bajnokságban. Nevezettek már hosszú idő óta floorballoznak, 
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felkészültségük, fizikai állapotunk, méretük alapján alkalmasak az U 19-es  mezőnyben 

játszani. Nélkülük nem tudunk részt venni a bajnokságban, mert kevés a játékosunk. 

Határozat (VB-2013/1016/7): A Versenybizottság elfogadja az U14-es pótnevezéseket, és 

három csapattal elindítja az U14-es leány bajnokságot. Engedélyezi a mérkőzések 

lebonyolítását a paksi II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornacsarnokában. Amennyiben még 

nem volt ott nagypályás bajnoki mérkőzés, abban az esetben a MFSZ-nek hitelesíteni kell a 

csarnokot! 

A Versenybizottság engedélyezi Tell Eszter, Adorján Blanka és Szabó Luca versenyeztetését 

a Salming női OB1-es bajnokságban, illetve engedélyezi Ilyés Dániel és Dávid János 

játékosok versenyeztetését a fiú U19-es bajnokságban 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

8. Túlkoros lányok versenyeztetése fiú utánpótlás bajnokságokban, illetve versenyeztetési 

korlátozás. 

A Versenybizottság fele kérelmek és javaslatok érkeztek, így ezek megfontolásra kerültek. 

Határozat (VB-2013/1016/8): A Versenybizottság döntése értelmében az idei bajnoki 

szezonban a fiú U12-es és fiú U14-es bajnokságban külön kérelem nélkül szerepeltethetők az 

egy évvel idősebb lányok, U12-ben szerepelhet 2001-ben született lány, és U14-ben 

szerepelhet 1999-ben született lány. Kivéve, ha a leány sportolót benevezték a Salming női 

OB1-es bajnokságba, akkor nem léphet pályára túlkorosként a fiú U12-es és fiú U14-es 

bajnokságban. 

9. Az X3M OB3-as bajnokság sorsolása. 

A bajnokság sorsolása, és lebonyolítási tervezete mellékletben csatolva. 

Határozat (VB-2013/1016/9): A Versenybizottság elfogadja Liska Bálint javaslatát az X3M 

OB3-as bajnokság lebonyolítására vonatkozólag. 
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10. Utánpótlás bajnokságok koordinálása. 

Határozat (VB-2013/1016/10): A Versenybizottság kinevezi a leány nagypályás utánpótlás 

bajnokságok koordinátorává Poór József testnevelőt (Paks), míg a fiú nagypályás utánpótlás 

bajnokságok irányítója Pavelka Zoltán lesz. 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2013. október 24-ig van 

fellebbezési lehetőség. 

 

Ajka, 2013. október 16. 

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

 Jaczkó Róbert Gyula sk. Liska Bálint sk. Füzi Gábor sk. 
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