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1. Elmaradt IBK Cartoon Heroes-Kinizsi – SZPK Komárom alapszakaszi   

mérkőzések és az alapszakasz hivatalos végeredménye

A Férfi OB1 alapszakaszának 2. és 9. fordulójában az IBK Cartoon Heroes-Kinizsi – SZPK

Komárom között  lejátszandó  oda-  és  visszavágó  mérkőzéseket  a  csapatok  közös

megegyezéssel nem játszották le az alapszakasz végéig. A mérkőzések esetleges lejátszásával

kapcsolatban folyamatosan zajlottak az egyeztetések, és a Versenybizottságot is rendszeresen

tájékoztatták a fejleményekről.  A döntést  a Versenybizottság tudomásul vette,  és az alábbi

határozatot hozta:

Határozat (VB-2018/03/16/1):

A Versenybizottság a  Versenyszabályzat  24.§/2.  pontja  alapján a  Férfi  OB1 2.  fordulóban

lejátszandó SZPK Komárom – IBK Cartoon Heroes-Kinizsi, illetve a 9. fordulóban lejátszandó

IBK Cartoon Heroes-Kinizsi  –  SZPK Komárom mérkőzés  végeredményét  0:0-val  állapítja

meg,  és  egyik  csapatnak  sem ad pontot.  A tabellán  a  Versenybizottság  a  mérkőzést  nem

lejátszottként  számítja.  Az  alapszakasz  végeredményét  a  Versenybizottság  hivatalosan  is

megerősíti, ezek alapján az alábbi tabella a hivatalos:

H CSAPAT M GY D V GA P

1. Phoenix Fireball SE 12 12 0 0 131-36 24

2. SZPK Komárom 10 8 0 2 93-40 16

3. Dunai Krokodilok SE 12 7 0 5 129-76 14

4. IBK Cartoon Heroes - Kinizsi 10 7 0 3 106-55 14

5. Phoenix Wizards 12 3 1 8 74-94 7

6. Ares HC 12 2 1 9 60-155 5

7. Origo SE 12 0 0 12 35-172 0

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.
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2. Az Ares HC – Phoenix Wizards OB1 alsóházi mérkőzés késedelmes lejelentése  

Az  OB1  alsóházi  rájátszásának  harmadik  fordulójában  lejátszandó  Ares  HC  –  Phoenix

Wizards mérkőzést a hazai csapat a lejelentési határidőhöz (február 28., éjfél) képest 4 nap

késéssel, március 1-jén 19:03 perckor jelentette le. A késés okáról előzetesen nem tájékoztatta

sem a másik felet, sem a Versenybizottságot.

Határozat (VB-2018/03/16/2):

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 12.§/4. pontja alapján a mérkőzést a Phoenix Wizards

javára ítéli 5:0-s gólkülönbséggel, egyúttal az Ares HC-t a 23.§/3. pontban meghatározott, 25

000  Ft  átalány-kártérítés  megfizetésére  kötelezi,  amelyből  15  000  Ft  a  Phoenix  Wizards

csapatát, 10 000 Ft a Szakszövetséget illet.

A határozat 2 igen és 1 tartózkodás mellet született.

3. Phoenix Fireball SE – SZPK Komárom fiú U13 mérkőzés elmaradása  

A 2018. március 3-ra kiírt fiú U13 bajnokság 11. fordulójában lejátszandó Phoenix Fireball

SE – SZPK Komárom mérkőzés a hazai csapat adminisztrációs mulasztása miatt elmaradt. Az

adminisztrációs hiba három mérkőzést is érintett, és végül a csapatvezetőkkel való folyamatos

egyeztetést követően a másik két mérkőzés lejátszásának érdekében megegyeztek a mérkőzés

elnapolásáról.  Az  incidenst  a  Phoenix  Fireball csapata  a  lehető  leghamarabb  jelezte  a

Versenybizottság felé, és bocsánatot kért a hibáért, amelyet a Versenybizottság méltányolt. Az

SZPK Komárom – mint vétlen fél – kérelmet nyújtott be, amelyben megerősítették, hogy a

hazai  csapat  szándékát  a  mérkőzés  más  időpontban  való  lejátszására  teljes  mértékben

támogatják, és kérték a Versenybizottságot, hogy legyen tekintettel a mérkőzések alacsony

számára a  bajnokságban. A Versenybizottság megvizsgálta ennek lehetőségét,  és az alábbi

határozatot hozta:

Határozat (VB-2018/03/16/3):

A jelenleg érvényben lévő Versenyszabályzat alapján nincs lehetőség arra, hogy a mérkőzést a

szabályoknak  megfelelően  pótolni  lehessen.  A szabályok  értelmében  ebben  az  esetben  a

Versenyszabályzat 21.§/2. pontját kellene alkalmazni, azonban a Versenybizottság méltányolja

az őszinteséget, a gyors reagálást és a csapatvezetők pozitív hozzáállását, ezért a mérkőzés

elmaradását  48  órán  belüli  lemondásnak  tekinti,  és  egyéb  eljárást  nem  indít.  A
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Versenybizottság így a Versenyszabályzat 23.§ 4./b. pontja alapján a  Phoenix Fireball SE-t

20 000 Ft átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi, amelyből 15 000 Ft az  SZPK Komárom

csapatát, 5 000 Ft a Szakszövetséget illet, valamint a mérkőzést a Vsz. 23§/6. pontja alapján

5:0-s végeredménnyel az SZPK Komárom javára írja jóvá.

A határozat 2 igen és 1 tartózkodás mellet született.

4. Jegyzőkönyv és végeredmény hiánya a Fiú U15 bajnokság 8. fordulójában  

(CH-Vajda – Ares HC)

A 2018. március 4-re kiírt fiú U15 bajnokság 8. fordulójában lejátszott CH-Vajda – Ares HC

mérkőzés  jegyzőkönyve és  végeredménye nem lett  a  versenykiírásban szereplő határidőig

feltöltve a Hunfloorball oldalra.

Határozat (VB-2018/03/16/4):

A CH-Vajda anyaegyesülete, az IBK Cartoon Heroes-Kinizsi a türelmi időszakban két esetben

is  figyelmeztetve  lett  a  jegyzőkönyvek  körültekintőbb  kezelésére  a  Versenybizottság  által

2018. február 13-án kiküldött hivatalos levélben, amelyből egy esetben el is marasztalta az

egyesületet  (ld.:  VB-2018/02/23/2.  sz.  határozat).  Ezért  a  Versenybizottság  az  Utánpótlás,

nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 17./e. pontját aszerint alkalmazza, hogy – a

türelmi időszakra való tekintettel – jelen eset harmadik helyett csak második mulasztásnak

minősül,  és  az  IBK  Cartoon  Heroes-Kinizsi egyesületét  6  000  Ft  büntetés  megfizetésére

kötelezi,  valamint  felszólítja  a  csapatvezetőt,  hogy  a  jegyzőkönyv  és  a  végeredmény

feltöltését 2018. március 18. éjfélig pótolja!

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

5. J  egyzőkönyv és végeredmény hiánya a   Lány   U15 bajnokság   9  . fordulójában  

(CH-  Vajda B   –   CH-Vajda  )  

A 2018. március 11-re kiírt lány U15 bajnokság 9. fordulójában lejátszott CH-Vajda B – CH-

Vajda mérkőzés  jegyzőkönyve  és  végeredménye  nem  lett  a  versenykiírásban  szereplő

határidőig feltöltve a Hunfloorball oldalra.
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Határozat (VB-2018/03/16/5):

A Versenybizottság VB-2018/03/16/4 sz. határozatot is figyelembe véve úgy határoz, hogy az

Utánpótlás,  nagypályás  floorball  bajnokságok versenykiírása  17./e.  pontja  alapján  az  IBK

Cartoon Heroes-Kinizsi egyesületét  12 000 Ft  büntetés  megfizetésére  kötelezi,  és  egyben

felszólítja a csapatvezetőt, hogy a jegyzőkönyv és a végeredmény feltöltését 2018. március

18. éjfélig pótolja!

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született.

A  határozatokkal  szemben  2018.  március  24-ig  lehet  fellebbezést  benyújtani  a

Versenyszabályzat szerinti feltételekkel.
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