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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2015. 04. 17. 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Szegvári András, Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. ARES - Phoenix U13-as bajnoki mérkőzés 

 
A Versenybizottság a VB-2015/0409/7. számú határozatában 2x3000 forint pénzbírság 

megfizetésére kötelezte az ARES HC csapatát, mert két utánpótlás mérkőzés jegyzőkönyvét 

nem töltötte fel. A Versenybizottsági döntést követően derült ki, hogy a 2014. december 6-án 

megrendezett ARES HC - Phoenix Női U13 mérkőzés esetében – bár a szövetségi oldalon Érd 

szerepel rendezési helyszínként - a fordulót a Vajda/White Sharks csapata rendezte. A 

jegyzőkönyv nem lett eljuttatva az MFSZ-hez. 

 

Határozat (VB-2015/0417/1): A Versenybizottság az ARES csapatára kimért büntetésből 

1x3000 forintnyi pénzbüntetést visszavon, mert a fordulót nem ők rendezték. Egyúttal ezzel 

az összeggel a Vajda/White Sharks csapatát terheli, valamint megkéri az érintett egyesület 

vezetőjét, hogy a kérdéses mérkőzés jegyzőkönyvét töltse fel, vagy juttassa el a 

Versenybizottsághoz 2015. április 19-ig. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézést kér a 

Versenybizottság. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.  

2. SZPK-Komárom által 2015. február 22-én rendezett fiú unihoki mérkőzés 

jegyzőkönyvei 

 

A Versenybizottság a VB-2015/0303/3. számú határozatában (1. számú melléklet) 

felszólította a csapatokat a hiányzó jegyzőkönyvek feltöltésére. Ebből a mellékletből kimaradt 

az SZPK-Komárom által rendezett fiú Unihoki mérkőzés. 
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Határozat (VB-2015/0417/2): A Versenybizottság visszavonja az SZPK-Komárom csapatára 

kirótt 3000 forintos pénzbüntetést, és a Versenyszabályzatnak megfelelően figyelmeztetésben 

részesíti a csapatot, és felszólítja, hogy jegyzőkönyveket legkésőbb 2015. április 19-ig töltsék 

fel. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézést kér a Versenybizottság. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.  

3. ARES HC – IBK Cartoon Heroes fiú U13-as bajnoki mérkőzés 

 

Az ARES csapata egyoldalú halasztási kérelmet nyújtott be, de vis maior esetre hivatkozva 

kérte a halasztási díj elengedését. A Versenybizottság a (VB-2015/0409/4). számú határozata 

szerint ez nem tekinthető vis maior esetnek, így a halasztási díjat az ARES HC csapatának be 

kell fizetnie. Ez az ülés időpontjáig nem történt meg, és az eredetileg április 11-12-i hétvégére 

kiírt bajnoki mérkőzést nem játszották le. 

Határozat (VB-2015/0417/3): A Versenybizottság a Versenyszabályzat 12§/4. pontjának 

megszegése miatt a mérkőzés végeredményét az IBK Cartoon Heroes csapatának írja jóvá 5-

0-s gólkülönbséggel. Ezen felül a Versenyszabályzat 23§/3. pontja szerinti 15.000 forint 

általány-kártérítés megfizetésére kötelezi az ARES HC csapatát. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

4. Unihoki U12-es bajnoki mérkőzés jegyzőkönyvei 

 

A Versenybizottság a (VB-2015/0409/7). számú határozatában 3x3000 forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezte a Vajda/White Sharks csapatát a november 30-án rendezett unihoki 

mérkőzések jegyzőkönyveinek fel nem töltése miatt. Később kiderült, hogy a szövetségi oldal 

hibája miatt a feltöltött eredmények törlődtek. 

Határozat (VB-2015/0417/4): Az adott napra (november 30.) kirótt pénzbüntetéseket a 

Vajda/White Sharks csapatának nem kell befizetnie. (Megjegyzés: a VB-2015/0417/1. számú 

határozatban meghatározott, a 2014. december 6-án lejátszott mérkőzéssel kapcsolatos 3000 

Ft értékű befizetési kötelezettség továbbra is érvényben van.) 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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5. Lizards FT-ARES HC U17-es bajnoki mérkőzés 

 

A Lizards csapata 2015. április 2-án, így késedelmesen jelentett le a 2015. április 11-12-i 

hétvégére kiírt bajnoki mérkőzést. 

Határozat (VB-2015/0417/5): A Versenybizottság a Versenyszabályzat 12§/4. pontjának 

megszegése miatt a mérkőzés végeredményét az ARES HC csapatának írja jóvá 5-0-s 

gólkülönbséggel. Ezen felül a Versenyszabályzat 23§/3. pontja szerinti 15.000 forint általány-

kártérítés megfizetésére kötelezi az Lizards FT csapatát. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

6. Lizards FT - SZPK-Komárom U17-es bajnoki mérkőzés 

 

A Lizards csapata nem tájékoztatta a Versenybizottságot, hogy az eredetileg 2015. április 25-

26-i hétvégére kiírt bajnoki mérkőzést 2015. április 2-án lejátszották. A mérkőzés előre 

hozásának is vannak feltételei, és a Versenybizottságot ilyen esetben is értesíteni kell. 

Határozat (VB-2015/0417/6): A Fegyelmi Szabályzat IV/9§/1/a. pontjának megszegése miatt 

fegyelmi eljárást indítványoz a Lizards FT csapata ellen. Az ügyet a Fegyelmi Bizottság 

részére átadja. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A határozatokkal szemben 2015. április 25-ig lehet fellebbezést benyújtani a 
Versenyszabályzat szerinti feltételekkel. 

 

 

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

 Liska Bálint sk. Szegvári András sk.  Jaczkó Róbert Gyula sk. 
 

  


