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Résztvevők: Hotz Evelin, Gál Tamás, Német Balázs, Szűcs András, Szegvári András (elnök)

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula

1. Hiányzó jegyzőkönyvek pótlása  

A  Versenybizottság  az  utolsó  januári  ülésén  felmérte  a  szezon  első  felét,  és  arra  a

megállapításra  jutott,  hogy  ebben  az  időszakban  több  csapatnál  is  problémát  okozott  a

jegyzőkönyvek feltöltése sokszor a rendező csapatnak nem felróható okokból. A felülvizsgált

időszakban 5 mérkőzés esetében nem, 3 mérkőzés esetében pedig hiányosan, vagy hibásan

lettek feltöltve a jegyzőkönyvek.  Ezek pótlására a  Versenybizottság egy türelmi időszakot

határozott meg 2018. február 14. 18 órai lejárati idővel. Ezt követően a Versenybizottság újra

ellenőrizte az eddigi jegyzőkönyveket, és amelyik mérkőzés esetében hiányosságot tapasztalt,

tárgyalását napirendi pontként felvette a soron következő – azaz jelenlegi - ülésére.

A napirendi pontban nem született határozat.

2. Hiányos jegyzőkönyv az Egri Városi Sportiskola – Neumann Pillangók női OB1-  

es mérkőzésen

A 2018.  január  27-re  kiírt  női  OB1  9.  fordulójában  tartandó  Egri  Városi  Sportiskola  –

Neumann  Pillangók mérkőzésen  a  jegyzőkönyvet  idő  előtt  lezárták,  így  a  vendégcsapat

játékosait,  pontszerzőit,  valamint az őket érintő eseményeket nem tudták rögzíteni.  Emiatt

nem csak a pontszerzők nem kerültek be a jegyzőkönyvbe, de a végeredmény sem a valódi

állapotot tükrözte. (A mérkőzés végeredménye 5:7 lett, de ehelyett helytelenül 5:0 szerepelt az

online felületen.) Az incidensről a Versenybizottság hivatalos úton sem a csapatvezetőktől,

sem  a  játékvezetőktől  nem  kapott  tájékoztatást,  a  hiba  egy  kívülálló  személlyel  történő

egyeztetés során derült ki. Ezt követően a Főtitkárnak megküldték ugyan a mérkőzés adatait,

de  azt  pontatlanul,  rövidítésekkel  és  nem  hivatalos  papíron,  hanem  egy  mobiltelefonról

készült képernyőkép formájában. A mérkőzés ideje alatt már az online jegyzőkönyv sem volt

pontosan  vezetve,  az  eseményeknek  csak  a  percideje  volt  rögzítve,  a  másodpercek  nem,

emiatt az események lefolyását nem tükrözte valósághűen.
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Határozat (VB-2018/02/23/1):

A Versenybizottság elismeri, hogy az online jegyzőkönyv idő előtti lezárása, és az események

ebből  adódó hiányos  rögzítése nem róható  fel  egyértelműen a  rendező csapat  hibájaként,

azonban sérelmezi, hogy erről hivatalos úton nem kapott tájékoztatást sem a csapatvezetőktől,

sem a játékvezetőktől. A türelmi időszakban engedélyezett pótlásra való tekintettel eltekint a

Női OB kiírásának 18./e. pontjának alkalmazásától. A pontatlan és nem hivatalos formában

történő  rögzítés,  valamint  a  tájékoztatás  elmulasztása  miatt  azonban  figyelmeztetésben

részesíti az  Egri Városi Iskola csapatát,  és felszólítja, hogy a kiírás 18./e. pontjában előírt

papír  alapú  jegyzőkönyvet  a  hasonló  esetek  elkerülése  végett  biztosítsanak,  illetve  az

eseményeknél  a  -  másodpercre  megegyező  -  pontos  időpontot  jegyezzék  fel,  ellenkező

esetben  a  Versenybizottság  a  fent  említett  esetek  további  előfordulását  a  megfelelő  zsűri

biztosításának  elmulasztásaként  (azaz  rendezési  hiányosságként)  fogja  tekinteni,  és  a

Versenyszabályzat 15.§/6. pontja alapján fog eljárni.

A Versenybizottság  emellett  értesíti  a  Játékvezetői  Testületet  a  mulasztásról,  és  egyben

megkéri, hogy figyelmeztesse a játékvezetőket is, hogy hibás jegyzőkönyv lezárása, illetve

jóváhagyása esetén megfelelő módon, időben tájékoztassák a Játékvezetői Testületet, vagy a

Versenybizottságot.

A határozat 4 igen és 1 tartózkodás mellett született.

3. CH Vajda B – SZPK Komárom lány U15 mérkőzés – elveszett jegyzőkönyv  

A 2017.  november  19-re  kiírt  CH  Vajda  B  –  SZPK  Komárom lány  U15  bajnokság  4.

fordulójában  tartott  mérkőzés  jegyzőkönyve  nem  lett  feltöltve,  mert  a  rendező  csapat  a

kitöltött dokumentumot elveszítette. A mérkőzést Dubicz Andrea és Szegvári András vezette.

Szegvári András – Dubicz Andreát is képviselve - úgy tájékoztatta a Versenybizottságot, hogy

a mérkőzés lefújásakor a papír alapú jegyzőkönyv még a zsűriasztalon volt, de a csapatok

elköszönését  követően  a  jegyzőkönyv  aláírásánál  már  nem  találták,  így  nem  tudták  azt

ellenőrizni. A jegyzőkönyvet az online felületen is elérhető formanyomtatványra rögzítették,

de csak 1 példányt készítettek belőle, későbbi másolási célból. A mérkőzés ezen okok miatt

nem lett hivatalosan lezárva. A lefújás idejében (45:00-nél) a mérkőzés  0:15-ös eredményét

Szegvári András a Versenybizottságnak megerősítette, és egyben kérte, hogy a jegyzőkönyvbe

jegyezzék  fel,  hogy  rendezési  hiányosságok  miatt  a  mérkőzés  45:00-nél  félbeszakadt,  és

tekintsék hivatalosan lezártnak.
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Határozat (VB-2018/02/23/2):

A Versenybizottság elfogadja Szegvári András játékvezetői tájékoztatóját, a kérésének helyt

ad,  és  megállapítja,  hogy a  CH-Vajda  B –  SZPK Komárom női  U15 mérkőzés  45:00-nél

rendezési hiányosságok miatt félbeszakadt. A bizottság egyúttal felkéri a játékvezetői párost,

hogy a mérkőzéshez kapcsolódó játékvezetői beszámolót 3 napon belül aláírva juttassa el a

Versenybizottság és a Játékvezetői Testület számára, amelyben a rendelkezésre álló adatokat

tüntessék  fel,  és  ezen  felül  a  Versenyszabályzat  26.§/4.  pontja  szerint  járjanak  el.  A

Versenybizottság  a  Versenyszabályzat  24.§/5.  pontja  alapján  úgy  dönt,  hogy  a  mérkőzés

végeredményét (0:15) igazolja, és fegyelmi eljárást nem indít. 

A jegyzőkönyv  hiányát  a  Versenybizottság  úgy  tekinti,  mintha  a  rendező  csapat  a  zsűri

biztosítását elmulasztotta volna, és a mérkőzés közben fellépő rendezési hiányosság okaként

is  ezt  állapítja  meg.  Ezeket  figyelembe  véve,  valamint  a  Versenyszabályzat  15.§/6.  és  a

23.§/4/b. pontja alapján a Versenybizottság a CH-Vajda B csapatát 15000 Ft átalány-kártérítés

megfizetésére  kötelezi,  amelyből  10000  Ft  az  SZPK  Komárom  csapatát,  5000  Ft  a

Szakszövetséget illet.

A határozat 4 igen, 1 tartózkodás mellett született.

4. Dunai Krokodilok – Érdi Krokodilok fiú U13 mérkőzés jegyzőkönyve  

A fiú U13 bajnokság 2. fordulójában lejátszott, 2017. október 7-re kiírt Dunai Krokodilok – 

Érdi Krokodilok mérkőzés 17:1 végeredménnyel lett lezárva, ami ütközik a bajnokság 

kiírásában szereplő, a 15 gólkülönbséget elérő csapatokra vonatkozó szabállyal (17./g. pont).

Határozat (VB-2018/02/23/3):

A Versenybizottság  az  Utánpótlás,  nagypályás  floorball  bajnokságok  versenykiírása  17./g.

pontja alapján a mérkőzés végeredményét 16:1-gyel igazolja, és a 41:16 után született gólt a

jegyzőkönyvből törli.

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született

5. Érdi Krokodilok – Dunai Krokodilok fiú U13 mérkőzés jegyzőkönyve  

A fiú U13 bajnokság 7.  fordulójában lejátszott,  2018. január  7-re  kiírt Érdi Krokodilok –

Dunai  Krokodilok  mérkőzés  2:20 végeredménnyel  lett  lezárva,  ami  ütközik  a  bajnokság

kiírásában szereplő, a 15 gólkülönbséget elérő csapatokra vonatkozó szabállyal (17./g. pont).
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Határozat (VB-2018/02/23/4):

A Versenybizottság  az  Utánpótlás,  nagypályás  floorball  bajnokságok  versenykiírása  17./g.

pontja alapján a mérkőzés végeredményét 2:17-tel igazolja, és a 41:22 után született gólokat a

jegyzőkönyvből törli.

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született

6. Egri Városi Sportiskola – SZPK Komárom női OB1 mérkőzés lemondása  

A női OB1 11. fordulójában lejátszandó, 2018. február 24-re lejelentett Egri Városi 

Sportiskola – SZPK Komárom mérkőzést az SZPK Komárom február 22-én (de több, mint 48 

órával a kezdési időpont előtt) lemondta, mivel betegség miatt nem tudnának a mérkőzés 

megkezdéséhez szükséges 6 fővel kiállni.

Határozat (VB-2018/02/23/5):

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 23.§/3./a. pontja alapján az SZPK Komárom csapatát

25000  Ft  átalány-kártérítés  megfizetésére  kötelezi,  melyből  15000  Ft  az  Egri  Városi

Sportiskola  csapatát, 10000 Ft a Szakszövetséget illet. A Versenybizottság ezen felül a Vsz.

23.§/6. pontja alapján a mérkőzést 5:0-ás gólkülönbséggel az Egri Városi Sportiskola csapata

számára írja jóvá. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született

A  határozatokkal  szemben  2018.  március  3-ig  lehet  fellebbezést  benyújtani  a

Versenyszabályzat szerinti feltételekkel.
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