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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014. 10.01. 

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

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. Neumann Wombats FSE „B”- SZPK Komárom „B” OB2-es bajnoki mérkőzés 

 
2014.szeptember 25-én Németh Balázs értesítette a Versenybizottságot és az SZPK csapatát, 

hogy a 2014.szeptember 28-ára kiírt bajnoki mérkőzésen nem tud megjelenni, és halasztani 

szeretnének. 

 

Határozat (VB-2014/1001/1): A Versenyszabályzat 13§/9. pontja értelmében erre már nincs 

lehetősége a Neumann WFSE csapatának (a mérkőzést megelőző 7. napig lehet halasztani). A 

Versenybizottság a Versenyszabályzat 23§/6. pontja értelmében a mérkőzést végeredményét 

5-0-s gólkülönbséggel az SZPK Komárom csapatának írja jóvá. Ezen felül a Neumann W. 

FSE csapatát 25.000 forint általány-kártérítés megfizetésére kötelezi, melyből 15.000 forint a 

vétlen csapatot, 10.000 forint a Szakszövetséget illeti meg. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.  

2. Kinizsi TTK-SZPK Komárom férfi OB1-es bajnoki mérkőzés 

 
A Kinizsi TTK csapata késve jelentette le az SZPK Komárom elleni bajnoki mérkőzését. A 

Kinizsi TTK csapata ebben a szezonban már élt a Versenyszabályzat 12§/4. a pontja adta 

lehetőséggel (férfi OB1 2. forduló; Kinizsi TTK-IBK CH). 

 

Határozat (VB-2014/1001/2): A Versenyszabályzat 12§/4. pontja értelmében a mérkőzést 5-

0-s gólkülönbséggel az SZPK Komárom csapatának írj jóvá a Versenybizottság. Ezen felül a 

Kinizsi TTK csapatát a Versenyszabályzat 23. § 3./ pontja alapján 25.000 forint általány-



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36/30/7091803 

 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 

kártérítés megfizetésére kötelezi, melyből 15.000 forint a vétlen csapatot, 10.000 forint a 

Szakszövetséget illeti meg. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

3. A Phoenix Fireball kérvénye 

A Phoenix Fireball az alábbi kéréssel fordult a Versenybizottsághoz. 

„A Phoenix Fireball SE azzal a kéréssel fordul a Versenybizottsághoz, hogy az október 1-ével életbe lépő 
Versenyszabályzat 10.§/ 3. Pontjának életbe lépésére egyesületünkkel szemben 20 napos türelmi határidőt adjon.  
Indoklás: Egyesületünk az elmúlt év végén nagy reményekkel vágott neki az U11 csapat bajnokságban 
indításának, azonban a szeptemberi kezdéskor kiderült, hogy a tervezett létszámunk negyedére csökkent 
(külföldre költözés, más városba költözés, sportágváltás, stb.). 
Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre, a mai napig is létszámunk közel 80%-át a 18 év 
alatti játékosok alkotják, de most némi időre van szükségünk, hogy feltöltsük a keretet. A kezdeti lépések nagyon 
biztatóak, de a papírmunka és a hivatalos eljárás végrehajtása is időt vesz igénybe. 
Az egyesület anyagi helyzete sem engedi meg, hogy plusz pénzeket „dobjunk ki az ablakon”(versenyengedélyeket 
a játékosok maguk fizetik), különös tekintettel arra, hogy törökbálinti termünk bérleti díját 45%-kal (!!!!!!) 
megemelték, aminek előteremtése hatalmas feladatot ró a Phoenix vezetésére. 
Megértést köszönjük és a pozitív válaszban bízva 
üdvözlettel: 
Phoenix Fireball SE  
Elnöksége nevében 
Varsányi Zsuzsanna” 
 

Határozat (VB-2014/1001/3): A Versenybizottság 2014. október 11-ig ad haladékot a 

Phoenix Fireballnak a hiányzó játékosok pótlására, amellett, hogy a hiányzó 4 fő a 

Versenyszabályzat szerinti 2000 forint/fő eljárási díjat is kötelesek befizetni a 

versenyengedélyen felül. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A határozatok ellen 2014. október 9-ig van lehetőség fellebbezni, egyben ez a dátum a fizetési 

kötelezettségek teljesítésének határideje is. 

2014.október 1. 
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 Jaczkó Róbert Gyula sk. Szakmáry Zoltán sk. Liska Bálint sk. 


