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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014. 12. 10. 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. SZPK-Komárom fiú U10-es unihoki csapata 

 
2014.december 7-én rendezte meg a Vajda/White Sharks csapata a bajnokság első fordulóját. 

A mérkőzések jegyzőkönyveit a szervező csapat eljuttatta a Versenybizottság részére,és akkor 

derült ki, hogy az SZPK-Komárom csapata nem nevezett játékosokat a bajnokságra. 

 

Határozat (VB-2014/1210/1): Az SZPK-Komárom csapata megszegte a Versenykiírás 5/f. 

pontját, ezért az adott játéknapon lejátszott mérkőzéseit 5-0-s gólkülönbséggel a vétlen fél 

javára kerülnek jóváírásra ( Vajda/White Sharks – SZPK-Komárom, ARES HC-SZPK-

Komárom, SZPK-Komárom –Dunai Krokodilok).  

A Versenybizottság a történtek ellenére (három ki nem állásnak minősülne az eset) nem zárja 

ki a csapatot a bajnokságból, de kéri az egyesületet,hogy Versenykiírás/Versenyszabályzat 

szerint járjanak el a továbbiakban. 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.  

2. SZPK-Komárom fiú U12-es unihoki csapata 

 
2014.november 30-án rendezte meg a Vajda/White Sharks csapata a bajnokság első 

fordulóját. A mérkőzések jegyzőkönyveit a szervező csapat eljuttatta a Versenybizottság 

részére,és akkor derült ki, hogy az SZPK-Komárom csapata nem nevezett játékosokat a 

bajnokságra. 
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Határozat (VB-2014/1210/2): Az SZPK-Komárom csapata megszegte a Versenykiírás 5/f. 

pontját, ezért az adott játéknapon lejátszott mérkőzéseit 5-0-s gólkülönbséggel a vétlen fél 

javára kerülnek jóváírásra ( Vajda/White Sharks – SZPK-Komárom, ARES HC-SZPK-

Komárom, SZPK-Komárom –Lizards FT).  

A Versenybizottság a történtek ellenére (három ki nem állásnak minősülne az eset) nem zárja 

ki a csapatot a bajnokságból, de kéri az egyesületet,hogy Versenykiírás/Versenyszabályzat 

szerint járjanak el a továbbiakban. 

 

 

A határozat 2 igen mellett, egyhangúlag született.  

 

 

A határozatok ellen 2014. december 18-ig lehetőség fellebbezni. 

 

2014. december 10. 

 

 

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

 Jaczkó Róbert Gyula sk.  Liska Bálint sk. 


