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Jegyzőkönyv
(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés)
Dátum: 2014.03.21.
Résztvevők: Füzi Gábor, Jaczkó Róbert Gyula, Liska Bálint (elnök)
Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula
1. Torpedo Justitia SC - Szolnok Cannibals FK Salming férfi OB2-es mérkőzés
A 2014.március 9-én 16.00 órára lejelentett bajnoki mérkőzés időpontját a Torpedo csapata
2014.március 7-én módosította. Az ellenfél csapatát értesítették, de a Játékvezetői testületet
nem, így két játékvezető helyszínre érkezett Komáromból. A Torpedo csapata a mérkőzést
2014.április 27-ére tette át, de a mérkőzés módosítási kérelem mind a mai napig nem szabályos,
mert nem csatolta a másik csapat beleegyező nyilatkozatát.
Határozat (VB-2014/0321/1): A Versenyszabályzat 13. §/9. pontja értelmében:
A kiírási határidőn túl mérkőzés időpontját a csapatok írásos beleegyezésével eljárási díj
fizetése mellett lehet megváltoztatni. A játéknapon belüli áthelyezés esetén a mérkőzés kiírt
időpontja előtti 10. napig, a játéknapon túli halasztás esetén a mérkőzés kiírt időpontja előtti
7. napig. Ilyen esetekben is alkalmazandók a mérkőzés időpontjának megváltoztatására
vonatkozó előírások.
A Torpedo Justitia csapat nem tett eleget a Versenyszabályzat ezen pontjának.
A Versenybizottság engedélyezi a mérkőzés április 27-én történő lejátszását (amennyiben a
módosítási kérelem szabályos lesz) és kötelezi a Torpedo csapatát az 5000 forintos eljárási díj
megfizetésére, illetve a bírók útiköltség térítésének kiegyenlítésére az APEH norma szerint.
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.
2.

ARES - Phoenix U19-es mérkőzés jegyzőkönyve

Az ARES HC nem töltötte fel az említett mérkőzés jegyzőkönyvét.
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Határozat (VB-2014/0321/2): A Versenybizottság a Versenykiírás 17/e. pontja értelmében az
ARES HC egyesületét figyelmeztetésben részesíti
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2014. március 29-ig
van fellebbezési lehetőség.
2014. március 21.
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