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1.

Neumann FSE kérvénye

A Neumann FSE kérvényében szeretné kérni a Versenybizottságot, hogy engedélyezze Kárpáti
Enikő női játékos a Neumann FSE Férfi OB2-es csapatába való nevezését kapusposzton. A
kérvényt az 1. számú melléklet tartalmazza. A Neumann FSE kérvényét a csapatvezetői
fórumon is előterjesztettük és megvitattuk a jelenlévő csapatvezetőkkel, akik támogatnák a
kérvényt, amennyiben az általánosan vonatkozna minden, a Férfi OB2-ben játszó csapatra.
Határozat (VB-2017/08/14/1):
A Versenybizottság elfogadja a csapatvezetők támogató álláspontját, és úgy határoz, hogy a
2017/2018-as szezon kiírását a Férfi OB2-es bajnokságra vonatkozóan aszerint módosítja, hogy
minden csapat nevezhet egy más felnőtt bajnokságban nem szerepeltetett női játékost, ám ez a
játékos csak kapusként nevezhető minden bajnoki és kupamérkőzésre.
A határozat 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett született.

2.

Női OB1 bajnokság alsó korhatárának módosítása

A csapatvezetői fórumon a csapatvezetők kérték, hogy a Női OB1 bajnokság kiírásában
szereplő 2003-as alsó korhatára 2004-re legyen módosítva, mert ezzel több csapat indulását
megkönnyítenénk.
Határozat (VB-2017/08/14/2):
A Versenybizottság elfogadja a csapatvezetők többségi támogató álláspontját a korhatármódosítással kapcsolatban, és úgy határoz, hogy a Női OB1 bajnokságban a 2017/2018-as
szezonban minden olyan játékos szerepelhet, aki nem született később, mint 2004. 12. 31.
A határozat 5 igen mellett egyhangúlag született.
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Utánpótlásbajnokságok alsó korhatára

A csapatvezetői fórumon a csapatvezetők kérték, hogy az utánpótlás bajnokságokban
engedélyezett születési időintervallum továbbra is maradjon 4 év a tervezett 3 helyett.
Határozat (VB-2017/08/14/3):
A Versenybizottság elfogadja a csapatvezetők többségi álláspontját az utánpótlás bajnokságok
korhatár-intervallumát illetően, és a kiírásokat ennek megfelelően módosítja.
A határozat 5 igen mellett egyhangúlag született.
A határozatokkal szemben 2017. augusztus 22-ig lehet fellebbezést benyújtani a
Versenyszabályzat szerinti feltételekkel.
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