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1.

Phoenix FSE és a Vajda utánpótlás kérelme

A Phoenix Fireball SE és a Vajda is kérvényt nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a nagypályás
utánpótlás bajnoki kiírás 4./c.) pontjában a fiú bajnokságokban való női játékosok
szerepeltetésének maximalizálása módosuljon aszerint, hogy a nevezési limit ne a
bajnokságra, hanem az egyes mérkőzésekre vonatkozzon. Tekintve, hogy két olyan egyesület
jelzett, akik a női bajnokság(ok)ban is aktívan szerepelnek így erősítve azok színvonalát, ezért
a női játékosok fejlődésének érdekében a módosítási kérelmet elfogadjuk. Mivel azonban ez a
módosítás futó bajnokságokat érint, ezért a kiírás módosítását a Versenyszabályzat 7.§/4.)
pontja alapján csak a bajnokságokban szereplő sportszervezetek 100%-ának írásos egyetértő
beleegyezésével lehet megtenni.
Határozat (VB-2015/1013/1): A Versenybizottság a beérkezett kérelmeket jóváhagyja, s
egyben kéri a Phoenix FSE és a Vajda csapatát, hogy a bajnokságban résztvevő egyesületek
beleegyező nyilatkozatait az aktuális, soron következő bajnoki mérkőzések kezdetéig küldje
meg a vb@hunfloorball.hu címre.
A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született.
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Neumann Wombats FSE mulasztása

A Neumann Wombats FSE a 2. fordulóra 2015.10.17-én 12:00 órára kiírt U17-es bajnoki
mérkőzését késve jelentette le, mely késedelmes mérkőzés lejelentésnek minősül!
Határozat (VB-2015/1013/2): A Versenybizottság a Versenykiírás 12. paragrafus 4. pontjára
hivatkozva a Neumann Wombats FSE csapatának mérkőzés lejelentését nem fogadja el és
egyben a mérkőzés eredményét 5-0-s gólkülönbséggel a Dunai Krokodilok SE csapatának írja
jóvá. Ezen felül a Neumann Wombats FSE csapatát a Versenykiírás 23. paragrafus 3.b
pontjában leírt 15.000Ft-os átalány-kártérítés megtérítésére kötelezi, melyből 10.000Ft a
vétlen csapatot, 5000Ft a Szakszövetséget illet meg.
A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született.

3.

Diákolimpiai előkészületek

Tóth Imre tájékoztatta a Versenybizottságot a Diákolimpiai nevezések aktuális helyzetéről.
Jaczkó Róbert Gyula főtitkár írásban beszámolt az MDSZ-szel történt tárgyalás eredményéről.
A Diákolimpiai küzdelmek mindhárom versenyrendszerben kiírásra kerülnek (kispályás,
unihoki, nagypályás), s a lebonyolítás többletköltségéből fakadó költségeket a szövetség állja
(licensz díj bevezetése). A szövetségnek a tavalyi évhez képest kb. 600.000Ft-tal kerül többe
a diákolimpiai lebonyolítás. Az esetleges játékvezetői költségeken lehetne további spórolást
eszközölni, ennek elfogadást azonban a Versenybizottság nem kívánja tárgyalni, így a
játékvezetői költségek meghatározását a soron következő elnökségi ülésre terjeszti fel. A
Versenybizottság egyben felkéri Váradi György játékvezetői koordinátort, hogy képviselje a
játékvezetőket az ülésen vagy ennek hiányában körültekintően tájékoztassa az elnökséget az
észrevételeiről.
A napirendi pontban határozat nem született.

4.

Férfi Magyar Kupa sorsolás időpontjának meghatározása

Az előzetesen meghatározott időpontban a Férfi Magyar Kupa sorsolása elmaradt, mert az
OB3-as bajnokság nevezési határideje időközben módosult. A nevezés lezárultát követően
indokolttá vált a sorsolás időpontjának mielőbbi meghatározása.
Határozat (VB-2015/1013/3): A Versenybizottság a Férfi Magyar Kupa sorsolását 2015.
október 31-én, szombaton tartja a Magyar Floorball Szakszövetség irodájában. A sorsolás
pontos időpontjáról később ad tájékoztatást.
A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett, egyhangúlag született.

5.

Utánpótlás kötelezettségek – szerver probléma
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A Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottsága felszólítja a tagegyesületeket, hogy a
Versenykiírásban lévő utánpótlás kötelezettségüknek maradéktalanul tegyenek eleget. A
Versenybizottság minden segítséget megad a köztelezettségek megértéséhez, azok technikai
kivitelezéséhez. Mivel a közelmúltban szerver probléma volt a szövetség weboldalán, így a
kötelezettségeket a Versenybizottság visszamenőleg nem vizsgálja, de egyben 2015. október
31-i időpontot jelöli meg végső dátumként azok pótlására.
Határozat (VB-2015/1013/4): A Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottsága 2015.
október 31-ig kötelezi a tagegyesületeket, hogy minden rájuk vonatkozó utánpótlás
kötelezettségüknek tegyenek eleget.
A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett egyhangúlag született.

6.

Ares HC és Szőnyi Palánkdöngetők Körének kupa rendezése

Az Ares HC 2015. november 28-29-én rendezi a II. Deák kupáját, ahova U14, U12-es
korosztály nevezését várja. Mivel ezen a hétvégén utánpótlás bajnokságok nincsenek, így a
Versenybizottság örömmel veszi a torna folytatását és egyben sok sikert kíván a
lebonyolításhoz. Ellenben a Szőnyi Palánkdöngetők Köre előzetesen a november 28-29-i
hétvégét jelölte meg hagyományos utánpótlás tornájának megrendezésére, így is került be a
versenynaptárba. Azóta teremproblémák miatt az egyesület jelezte, hogy egy héttel korábban
tartaná meg tornáját. A Versenybizottság felhívja az egyesület figyelmét, hogy azon a
hétvégén utánpótlás fordulók vannak három korosztályban, mely érintheti a bajnokság
lebonyolítását, aktuális fordulók halasztását.
Határozat (VB-2015/1013/5): A Versenybizottság kéri a Szőnyi Palánkdöngetők Körét, hogy
a soron következő Versenybizottsági ülésig (2015.10.20.) küldje el lebonyolítási, esetleges
halasztási tervezetét. Mivel a Versenynaptár nem biztosít helyet az érintett fordulók más
játéknapon történő megrendezésére, ezért kompromisszumos megoldásként a
Versenybizottság a Szőnyi Palánkdöngetők Körének hagyományos utánpótlás tornájának
sikeres lebonyolítása érdekében, az erre a hétvégére eső mérkőzések halasztási díjától eltekint.
A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett egyhangúlag született.

7.

Unihoki versenykiírás

A Versenybizottság a 2015. szeptember 29-én tartandó ülésén foglalkozott az Unihoki
bajnokság kérdésével, melyben határozatot hozott (VB2015/0915/1). Azóta olyan
megkeresések történtek egyesületek részéről, hogy a kupák/tornák helyett bajnokságnak
nevezze el a saját (egyesületi) rendezésben megszervezésre kerülő versenysorozatot a
szövetség, úgy, hogy a szövetség a szakmai segítségnyújtás mellett a nevével is fémjelzi a
lebonyolítandó bajnokságot, ezzel is emelve a rangját, támogató keresését.
A Versenybizottság továbbra is fenntartja azon határozatát, melyet korábbi ülésén hozott,
egyben a névhasználatról nem kíván dönteni, mert ahhoz a szövetség elnökségének
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felhatalmazása kell. Ezért a Versenybizottság a soron következő elnökségi ülésre felterjeszti
annak lehetőségét, hogy a szövetség elnöksége engedélyezze az egyesületi szervezésben
történő kupák, hivatalos unihoki bajnoksággá nyilvánítását, annak minden nemű technikai
értelmezésével és díjazásával. Az elnökség állásfoglalása után a Versenybizottság mielőbb
tájékoztatja a tagegyesületeket.
Határozat a napirendi pontban nem született.

8.

Phoenix FSE kérvénye

A Phoenix FSE Tayarchuk Aidan nevű játékosát a szezon elején 4 bajnokságba is nevezte,
ezzel figyelmen kívül hagyva a Versenyszabályzat erre vonatkozó 10. paragrafus 7-es pontját.
A nevezések jóváhagyásakor a szövetség három korosztályban engedélyezte a játékost, az
elfogadási időrendben 4. bajnokságban azonban ezek alapján a nevezését automatikusan
elutasította. A Phoenix FSE panaszal élt azzal kacsolatban, hogy a három bajnokságot,
amelyben a játékos nevezése el lett fogadva, a szövetség jelölte ki, és ezek között nincsen a
saját korosztályának alapértelmezetten megfelelő utánpótlás bajnokság. Ezen felül
kérvényezte, hogy játékosának nevezését módosíthassa a megfelelő bajnokságokra.
Határozat (VB-2015/1013/6): A Versenybizottság elfogadja a Phoenix FSE kérvényét, és
engedélyezi, hogy Fayarchuk Aidan játékost a Versenyszabályzat 10. paragrafusának 7-es
pontját betartva az általuk kijelölt maximum 3 bajnokságba módosítólag benevezze.
A döntés 5 igen-0 nem-0 tartózkodás mellett egyhangúlag született.
A határozatokkal szemben 2015.10.21-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat
szerinti feltételekkel.
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