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1.

Trampolin SE kérelme

2014.szeptember 7-én a Trampolin SE kérelemmel fordult a Versenybizottsághoz.
„Egyesületünk azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a fiú U15-ös bajnokságban engedélyezzék Réti Anna
(1999.11.26.) szereplését.
Érveink:
1, Lányként szerepelhetne az U15-ös lány bajnokságban. A fiúk között még inkább érvényes az, hogy nem jelent
jogosulatlan előnyt a szerepeltetése.
2, A csapatunk nem tud indítani lány csapatot a kevés veszprémi lány játékos miatt. Anna versenyeztetése viszont
fontos a további fejlődése szempontjából.
3, a versenykiírás nem fogalmaz teljesen egyértelműen, melyik bajnokság korhatárai vonatkoznak azokra a
lányokra, akik a fiú bajnokságban játszanak. Én először nem is gondoltam, hogy kérvényt írjak, mivel az én
értelmezésemben a lányokra érvényes korhatárok vonatkoznak a fiú bajnokságban játszó lányokra is.
Anna most kezdte a gimnáziumot Veszprémben, így nem tud a gimnázium mellett valamelyik lány csapatnál
játszani (a legközelebbi is 90 km-re van)”

Határozat (VB-2014/0910/1): A Versenybizottság a kérelmet elutasítja a Versenykiírás 4./a;
iii. pontjára hivatkozva. Mivel Réti Anna a fiú U15-ös bajnokságban szerepelne, így rá is
vonatkozik korhatár (U15: 2000.01.01. és 2004.12.31. között születettek). A fiú utánpótlás
bajnokságokban viszont nincs lehetőség túlkoros játékos szerepeltetésére.
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

2.

Hiánypótlások

A Versenybizottság korábbi ülésein hozott döntéseket követően a csapatok pótolták a
hiányosságaikat.

Határozat (VB-2014/0910/2): A Versenybizottság a következő csapatoknál megszünteti az
indulási jogok felfüggesztését:
Miskolci FE floorballer.hu

www.salming.hu

- férfi OB1

www.x3m.hu
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Mecman Eger ISE

- női OB1

Dunai Krokodilok

- férfi OB1

Neumann Wombats

- férfi OB1

SZPK Komárom

- férfi OB1

White Sharks HC

- férfi OB3
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A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

3.

Neumann FSE visszalépése az U15-ös bajnokságból

Ágoston Zsolt a következő levelet juttatta el a Versenybizottság részére.
„Tisztelt Érintettek!
A NFSE a 2014-2015. évi bajnokságoktól visszalépteti U 15 csapatát.
Indoklás: 2014.09.07. a kartali szülők úgy döntöttek nem engedik játszani gyerekeiket a bajnokságban illetve egy
évre leválnának az egyesületről, mert így a kartali csarnokot ingyen kapják edzés címén. Ezzel a döntéssel a
budapesti 4 játékosunk nem tud a bajnokságban indulni, sajnos. Az egyesület sajnálatosnak tartja az esetet, de
nem tudunk helyzettel mit kezdeni.
Tisztelettel: Á. Zsolt
NFSE”

Határozat (VB-2014/0910/3): A Versenybizottság a Neumann csapatát törölte az U15-ös
bajnokságból. Az esetet továbbította az Elnökség fele.
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2014. szeptember 18-ig
van fellebbezési lehetőség, illetve ezen dátum a fizetési kötelezettségek teljesítésnek
határideje is egyben.

2014. szeptember 10.
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