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(Magyar Floorball Szakszövetség – Online Versenybizottsági ülés)
Dátum: 2015.09.29.
Résztvevők: Füzi Gábor, Tóth Imre, Váradi György, Liska Bálint, Szegvári András, Jaczkó
Róbert Gyula (Főtitkár)
Jegyzőkönyvvezető: Füzi Gábor
Napirendi pontok:
1. Játékos nevezések
2. Ares HC kérelme
3. Trampolin SE kérelme
1.

Játékos nevezések

A Főtitkár ismerteti a játékos nevezések aktuális helyzetét, mely a Versenykiírásban fiú
utánpótlásban 12 főben, lányban 10 főben van minimalizálva.
A Versenybizottság felhívja a tagegyesületek figyelmét az utánpótlás nevezési kötelezettségek
maradéktalan betartására.
A napirendi pontban határozat nem született.

2.

Ares HC kérelme

Az Ares HC 2015.09.29-én azon írásos kéréssel fordult a Versenybizottság felé, hogy a paksi
teremben a legutóbbi probléma továbbra is fennáll, az elválasztó függöny nem működik, ezért
nem lehet floorball mérkőzést rendezni. Az üzemeltető tájékoztatása szerint csak október
végén kezdik el a munkát, így ott mérkőzést nem tudnak rendezni.
Az egyesület a kialakult helyzetre való tekintettel próbál másik termet bérelni, de egyelőre
nem tudják az alábbi mérkőzések megrendezését garantálni.
2015. október 3 11:00 ARES - Eger U 13 lány
2015. október 10 11:00 ARES - Vajda CH U 15 lány
2015. október 10 12:30 ARES - Vajda CH U 13 lány.
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Határozat (VB-2015/0929/1): Az ARES HC kérelmét a Versenybizottság, a korábban bekért
írásos és fényképes dokumentáció alapján továbbra is VIS MAIOR esetnek tekinti, így a
beérkezett kérelmet elfogadja. A halasztani kívánt mérkőzések módosított időpontját a
vendégcsapatokkal történő közös megegyezés értelmében 2015.10.05-ig köteles megadni,
valamint az elmaradt mérkőzéseket 2015.10.31-ig lebonyolítani. A mérkőzések pótlása
történhet más kijelölt pályán vagy a pályaválasztói jog felcserélésével!
A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született.

3.

Trampolin SE kérelme

A Trampolin SE 2015.09.27-én azon írásos kéréssel fordult a Versenybizottság felé, hogy a
fiú U17-es bajnokságban engedélyezzék Trombitás Balázs (2004.09.16.) szereplését.
Érveik:
1, A korosztályából többen abbahagyták a floorballt, így sajnos vissza kellett léptetniük U13as csapatukat.
2, A játékos kimagaslik tudásával a korosztályából, eddig is a magasabb korosztályban
játszott azokkal a csapattársaival, akikkel együtt játszathatna tovább az U17-ben.
3, Az edzéseken is ezzel a csapattal edz és pl. a most befejeződött Stupava kupán is a
magasabb korosztályban játszott.
A Versenybizottság követi azt a több éves gyakorlatot, hogy egyedi esetekben a magyar
floorball utánpótlásának fejlődése érdekében engedélyezi a fiatalabb játékosok szerepeltetését
a kérvényezett bajnokságban.
Határozat (VB-2015/0929/2): A Trampolin SE kérelmét a Versenybizottság elfogadja és
egyben engedélyezi Trombitás Balázs szereplését az U17-es bajnokságban.
A döntés 3 igen-0 nem-2 tartózkodás mellett született meg.
A határozatokkal szemben 2015.09.07-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat
szerinti feltételekkel.
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