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(Magyar Floorball Szakszövetség – Online Versenybizottsági ülés) 

 

 

Dátum: 2015.09.08. 

 

Résztvevők: Füzi Gábor, Tóth Imre, Váradi György, Liska Bálint, Szegvári András, Jaczkó 

Róbert Gyula (Főtitkár) 

 

Jegyzőkönyvvezető: Füzi Gábor 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Versenybizottság megalakulása, feladatmegosztás 

2. Dunai Krokodilok SE kérelme  

3. Cartoon Heroes FSE kérelme 

4. Phoenix FSE U11-es csapatának visszalépése 

5. Szuperkupa döntő V2-es kiállításai 

6. Neumann Pillangók Utánpótlás kötelezettsége 

 

 

 1. Versenybizottság megalakulása, feladatmegosztás 
 

A Főtitkár ismerteti, hogy a Magyar Floorball Szakszövetség 2015.08.30-án megtartott 

elnökségi ülés E-2015/0830/4 számú határozata alapján a Versenybizottság az alábbiakban 

alakul át. 

Füzi Gábor elnök, Tóth Imre, Váradi György, Liska Bálint, Szegvári András. Az elnök és a 

tagok együttesen vállalják a Versenybizottsági munkát, egyben felelősek a 

Versenyszabályzatban és Versenykiírásban foglaltak maradéktalan betartására, betartatására. 

A hatékony működés érdekében az alábbi feladatmeghatározás került leosztásra.  

 

 Füzi Gábor elnök  (OB.I-OB.II) 

 Liska Bálint    (OB.III) 

 Szegvári András (Utánpótlás) 

 Váradi György (Játékvezetők) 

 Tóth Imre   (Diákolimpia) 

 

Füzi Gábor megköszöni a bizalmat és tájékoztatja a tagokat, hogy a megreformált 

Versenybizottsággal az a célja, hogy tárgyilagos, tényekre alapozó döntéseket hozzanak, szem 

előtt tartva a demokráciát, a toleranciát és a konstruktív megoldásokat, egyben kőkemény és 

határozott Versenybizottságot szeretne. A közös döntéseket minden létező fórumon, akár az 

elnökség előtt is megvédi. 
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Kihangsúlyozta, hogy egy jól működő Versenybizottság része a mindennapi floorball   

fejlődésének, így a Versenybizottságra bízott feladatok, döntések nagyban befolyásolják ezt 

az utat.  

A Versenybizottság online üléseit, minden héten kedden tartja. 

 

Határozat a napirendi pontban nem született. 

 

 

 2. Dunai Krokodilok SE kérelme 
 

A Dunai Krokodilok SE 2015.09.07-én azon írásos kéréssel fordult a Versenybizottság felé, 

hogy Babusa Karolina női játékosuk kapusként szerepelhessen az U19-es bajnokságba. Az 

elmúlt szezonban az U17 és U19-es csapat kapusa volt, s jelenleg nem tudják máshol 

versenyeztetni. 

 

Határozat (VB-2015/0908/1): A Versenybizottság az elnökség (E-2015/00830/2) számú 

határozatának tükrében, méltányossági okból engedélyezi Babusa Karolina U19-es csapatban 

kizárólag kapusként történő szerepeltetését. 

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 3. IBK Cartoon Heroes kérelme 
 

Az Cartoon Heroes FSE 2015.08.31-én azon írásos kéréssel fordult a Versenybizottság felé, 

hogy Apró Zsófia a lány U13-bajnokságban túlkorosként való szerepeltetése mellett a fiú 

U13-as bajnokságban is szerepelhessen. A Versenybizottság a kérelmet nem támogatja, mivel 

az említett játékos már megkapta azt a korhatári előnyt mellyel játéklehetőség biztosítható 

számára. 

 

Határozat (VB-2015/00908/2): A Versenybizottság Apró Zsófia túlkorosként való 

szerepeltetését az U13-as fiú bajnokságban nem támogatja. 

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 4. Phoenix FSE U11 csapatának visszalépése 
 

A Phoenix FSE 2015.09.06-án azon írásos kérelemmel fordult a Versenybizottság felé, hogy 

az előre eltervezettekhez képest, mégsem tudják vállalni az U11-es bajnokságban történő 

részvételt.  

 

Határozat (VB-2015/0908/3): A Phoenix Fireball SE visszalépési kérelmét a 

Versenybizottság elfogadja, valamint azt a Versenyszabályzat 30.§/3. pontja alapján további 

döntésre az Elnökség részére továbbítja. 

A csapatvezetőkkel történt egyeztetések során kialakított versenynaptár és az ezek alapján 

elkészült sorsolás azt indokolja, hogy az így kialakult helyzetben az eredetileg kiírt 
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bajnokságban a Phoenix Fireball SE aktuális ellenfele a módosított menetrend szerint 

szabadnapos lesz. A bajnokság módosított menetrendjét a Versenybizottság elkészíti és 

feltölti 2015. 09. 09. 18 órás határidővel.  

 

A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 5. Szuperkupa döntő Végleges 2-es kiállításai 
 

A Magyar Floorball Szakszövetség által 2015.08.30-án rendezett férfi Szuperkupa döntőn V2-

es kiállítást kapó játékosok (Varga Gergő Dunai Krokodilok SE, Bagi Martin Imre és Haris 

Tibor SZPK Komárom), az adott eseményre vonatkozóan versenykiírás hiányában a 

Versenybizottság nem tud eljárni, de mivel az esemény kiemelt fontosságú a Magyar 

Floorball Szakszövetség és egyben a magyar floorball számára - hiszen toborzási, sportág 

népszerűsítési jelleget is ellát – így a büntetések kivizsgálását mindenképpen szorgalmazza. A 

Versenybizottság megállapítása, hogy a magyar floorball fejlődésének érdekében, minden 

olyan sportszerűtlen magatartást, esetet ki kell vizsgálni, ami a sportág fejlődését, 

népszerűsítését gátolja. 

 

Határozat (VB-2015/0908/4): A Magyar Floorball Szakszövetég Versenybizottsága a 

Szuperkupa férfi döntőn bekövetkezett végleges kettő kiállítások ügyében hivatalból nem tud 

eljárni, ellenben az ügy kivizsgálását és annak határozathozatalát - minden ismert 

információval együtt - a Fegyelmi Csoport részére átruházza. A Végleges kettővel kiállított 

játékosok a Fegyelmi Csoport határozathozataláig pályára léphetnek minden bajnoki, illetve 

kupamérkőzésen.  

 

A döntés 3 igen-1 nem-1 tartózkodás mellett született. 

 

 

 6. Neumann Pillangók utánpótlás kötelezettsége 
 

A Versenybizottság megvizsgálta a bajnokságra történő nevezéseket és kötelezettségeket. A 

Neumann Pillangóknál ellenben nincs utánpótlás csapat és az ilyen esetre előírt három 

1997.01.01. után született játékos helyett, csak két főt fiatal játékost neveztek. A 

Versenybizottság a Neumann Pillangók csapatát figyelmezteti a Versenykiírás és a 

Versenyszabályzat betartására. 

 

Határozat a napirendi pontban nem született. 

 

A határozatokkal szemben 2015.09.16-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat 

szerinti feltételekkel. 

 

 

Füzi Gábor sk.  Liska Bálint sk.  Szegvári András sk. 

 

 

Váradi György sk.  Tóth Imre sk. 


