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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014.03.06. 

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

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Eszterházy-Meise-Phoenix Fireball SE Salming Női OB1-es bajnoki mérkőzés 

Az Eszterházy-Meise csapata nem a Versenykiírás szerint jelentette le a bajnoki mérkőzést (a 

kezdési időpont reggel 6.00 óra volt), és az időpont módosítás a két hetes lejelentési határidőn 

belül volt. A módosított időpont már nem volt megfelelő az ellenfél számára. 

Határozat (VB-2014/0303/1): A Versenybizottság az Eszterházy MEISE csapatát 

Versenyszabályzat 12§/2. pontjának megsértése miatt megbünteti, és a mérkőzést a Phoenix-

Fireball csapatának ítéli 5-0-s gólkülönbséggel. Ezentúl a Versenyszabályzat 29§/3. pontját 

felülbírálja (egyeztetve a csapatokkal), arról határoz, hogy a továbbjutás sorsát a pályán döntsék 

el a csapatok. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

2. A Salming férfi OB1-es bajnokság rájátszásának 1. fordulója 

A Salming férfi OB1-es bajnokság rájátszásának 1. fordulója március 22-23. Néhány egyesület 

nem tudná teljesíteni a 2 hetes lejelentési kötelezettségét, mivel az alapszakasz utolsó 

fordulójában derül ki, hogy milyen helyen végzett a bajnokságban. Felhívjuk az egyesületek 

figyelmét, hogy készüljenek előre, egyeztessenek a bérleményeiket üzemeltetőkkel. 

Határozat (VB-2014/0303/2): Az az egyesület, aki nem tudja teljesíteni a lejelentési 

kötelezettségét, az a mérkőzés időpontját és helyszínét e-mailben jelezze Jaczkó Róbert Gyula 



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36/20/777-45-22 

 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 

 Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu 
 

 
 

 www.salming.hu www.x3m.hu 

  

főtitkárnak, aki koordinátorként lejelenti a mérkőzéseket. Speciális esetről lévén kizárólag 

ebben az egy esetben a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontjait felfüggesztjük. 

Határidő: 2014.március 11. 24 óra, Jaczkó Róbert Gyula: fotitkar@hunfloorball.hu 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

3. IBK CH – ARES HC Salming női OB1-es mérkőzés 

A női OB ötödik helyéért játszanák le a mérkőzéseket, azonban eddig érdemi információt nem 

kaptunk az egyesületektől a szándékaikat illetően. 

Határozat (VB-2014/0303/3): A Versenybizottság felszólítja a csapatokat, hogy a mérkőzést 

2014. május 2-ig pótolják! 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

A kiírás szezon előtti módosítása tisztázta a kérdést. 

4. Phoenix Fireball – Torpedo Justitia U12-es bajnoki mérkőzés 

A Phoenix Fireball SE nem jelentette le időben a 2014. február 2-án tartandó Torpedo Justitia 

elleni mérkőzést, mely esetben a VB korábbi gyakorlatát követve az alábbi határozatot hozza. 

Határozat (VB-2014/0303/4): A Versenybizottság VB-2013/1016/3 számú határozata alapján 

10.000 Ft pénzbüntetésre ítéli a Phoenix Fireball SE-t.  

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

5. Salming Női OB1-es bajnokság rájátszásának 5. fordulója 

A Női U19-es VB időpontja 2014.április 20-május 4. A torna több csapatot is érint, ezért az 

eredeti forduló időpontját módosítani kényszerülünk. 

Határozat (VB-2014/0303/5): A Versenybizottság a rájátszás 5. fordulójának időpontját egy 

héttel előrébb hozza. 

Időpont:2014.április 26-27. Lejelentési határidő: 2014. április 13. 24.00 óra 

mailto:fotitkar@hunfloorball.hu
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A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. X3M OB3 rájátszásának alsóháza 

Mivel a bajnokság keleti-csoportjának mérkőzései vagy elmaradtak, vagy jogosulatlan játék 

miatt a „zöld asztalnál dőltek el”, így az alapszakaszt nem tudták a csapatok a határidőig 

befejezni. A Versenybizottság a (VB-2014/0211/2) határozatával az érintett csapatokat az 

alsóházba sorolta. 

Határozat (VB-2014/0303/6): Az alsóházi csapatok két torna (két játéknap) során döntik el a 

bajnokság 7-9.helyének a sorsát. 

1.DEAC 

2.DFSE 

3.Eszterházy-MEISE 

1.játéknap: 1-2, 2-3, 1-3 

2.játéknap: 2-1, 3-2, 3-1 

A játéknapon belül a mérkőzések sorrendje felcserélhető. Az időpontokat és a helyszíneket a 

csapatok egyeztessék és legkésőbb március 16-ig informálják a Versenybizottságot. 

Fordulók határideje: 2014.május 18. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2014. március 14-ig van 

fellebbezési lehetőség. 

 

2014. március 6. 

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

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


