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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014. 09. 01. 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Szakmáry Zoltán Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. Bajnoki indulási jogok felfüggesztése 

A felnőtt bajnokságok nevezéséhez kapcsolódó hiánypótlási határidőt követően az alábbi 

csapatok indulási jogát függeszti fel a Versenybizottság, a határozatokban részletezett 

hiányosságok miatt. 

Határozat (VB-2014/0901/1): A Versenybizottság a Dunai Krokodilok indulási jogát 

felfüggeszti, mert az egyesület a felnőtt férfi OB1-es bajnokság nevezési lapján nyilatkozott, 

hogy a 2014-es tagdíjat befizette, azonban ennek a hiánypótlási határidőig nem tett eleget. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (VB-2014/0901/2): A Versenybizottság a Neumann Wombats indulási jogát 

felfüggeszti, mert az egyesület a felnőtt férfi OB1-es bajnokság nevezési lapjához kötelezően 

csatolandó 30 napnál nem régebben kiállított bírósági kivonatot nem csatolta, és ezen 

kötelességének a hiánypótlási határidőig nem tett eleget. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (VB-2014/0901/3): A Versenybizottság az SZPK Komárom indulási jogát 

felfüggeszti, mert az egyesület a felnőtt férfi OB1-es bajnokság nevezési lapjához kötelezően 

csatolandó 30 napnál nem régebben kiállított bírósági kivonatot nem csatolta, és ezen 

kötelességének a hiánypótlási határidőig nem tett eleget. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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Határozat (VB-2014/0901/4): A Versenybizottság a White Sharks indulási jogát felfüggeszti, 

mert az egyesület a felnőtt férfi OB3-as bajnokság nevezési lapjához kötelezően csatolandó 

30 napnál nem régebben kiállított bírósági kivonatot nem csatolta, és ezen kötelességének a 

hiánypótlási határidőig nem tett eleget. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. Az IBK Cartoon Heroes kérelme 

 

Az IBK Cartoon Heroes csapata kérelemmel fordult a Versenybizottsághoz, hogy három 

2000-ben született fiú játékosuk pályára léphessen a  felnőtt, férfi OB1-es bajnokság 

mérkőzésein. 

Határozat (VB-2014/0901/5): 

A Versenybizottság a kérelmet elutasítja a Versenykiírás 15/c. pontjára hivatkozva 

 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2014. szeptember 9-ig 

van fellebbezési lehetőség, illetve ezen dátum a fizetési kötelezettségek teljesítésnek 

határideje is egyben. 

 

2014. szeptember 1. 

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

 Jaczkó Róbert Gyula sk. Szakmáry Zoltán sk. Liska Bálint sk.  

 

   


