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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014.03.27. 

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

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. Kinizsi-Origo- Neumann Wombats SE U16-os bajnoki mérkőzés 

A Kinizsi- Origo csapata nem töltötte fel a mérkőzés eredményét. 

 

Határozat (VB-2014/0325/1): A Versenykiírás 17. §/e. pontja értelmében a Kinizsi-Origo 

csapatát 6000 forintos pénzbüntetésre ítéli. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született 

 

2. A Phoenix Fireball –Meise EGER Salming női OB1-es mérkőzés óvása 

 

2014.március 26-án a Phoenix Fireball csapata óvást nyújtott be a Versenybizottsághoz.  

Tisztelt Versenybizottság! 

Egyesületünk megóvja a 2014. március 22-én lejátszott Phoenix Fireball SE – MEISE Eger 

női bajnoki mérkőzést a játékvezető személye miatt. 

Indoklás: Egyesületünk 2013. november 19-én  a következő kérelmet nyújtotta be a Magyar 

Floorball Szakszövetség Elnöksége, Versenybizottsága és Játékvezetői Testületet felé: Az 

Egyesületünket, valamint Egyesületünk képviselőjét a napokban ért sorozatos atrocitásokra 

tekintettel ezúton az alábbi 

K É R E L M E T 

nyújtjuk be Önökhöz. 

Kérjük, hogy az Ares HC csapatvezetője, Pavelka Zoltán a jövőben ne szerepelhessen 

játékvezetői minőségben a Phoenix FSE mérkőzésein. 

I N D O K L Á S 
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A Versenyszabályzat 16§/1. pontja szerint: "Az egyesület valamennyi sportvezetője, játékosa, 

edzője köteles olyan magatartást tanúsítani, beleértve a mérkőzésekkel kapcsolatos 

nyilatkozatokat is, mely a floorball sportág és a szponzorok jó hírnevét szolgálja." Fent 

nevezett személy széles közönség előtt (Ares HC weboldal, Magyar Floorball Szakszövetség 

facebook oldal, Phoenix FSE facebook oldal), rendszeresen, nyíltan és felvállaltan 

Egyesületünkkel szemben olyan tartalmú és értelmű nyilatkozatokat tesz, amelyek az említett 

paragrafus kimerítésén túlmenően megkérdőjelezik játékvezetőként elvárható objektivitását, 

elfogulatlanságát. 

Bízva az Elnökség a floorball sport tisztaságának és méltóságának megőrzése érdekében 

folytatott igyekezetükben reméljük, hogy szakmai szempontoknak maximálisan megfelelő 

döntés születik. 

Kelt: Budapest, 2014. november 19.” 

Pavelka Zoltán az elmúlt időszakban is folytatta ezen gyakorlatát, így érthetetlen számunkra, 

hogy a kérelem és az azóta ismerté vált Egyesületünkkel szembeni nyilatkozatok ellenére is őt 

jelölték játékvezetőnek. Játékvezetőként ténykedésével döntően befolyásolta a mérkőzés 

kimenetelét, ezért Egyesületünk megóvja a mérkőzést. 

Az óvás célja a mérkőzés eredményének megsemmisítése és pártatlan játékvezetőkkel való 

újrajátszása. 

Budapest, 2014. március 23. 

Varsányi Zsuzsanna Phoenix 

Fireball SE Elnök 

 

Határozat (VB-2014/0325/2): A Versenybizottság egyhangúlag úgy határoz, hogy a 

Versenyszabályzat 32. §/3/d pontja értelmében az óvást elutasítja, mert az óvást nem 

megalapozott. Mivel nem történt bírói műhiba, így az csak feltételezés, hogy Pavelka Zoltán 

az említett mérkőzésen hozott döntései befolyásolták volna a mérkőzés végeredményét. 

 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2014. április 1-ig van 

fellebbezési lehetőség. 

 

2014. március 27. 

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