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1. SZPK Komárom kérelme a feljutással kapcsolatosan és az osztályozó hétvége 

meghatározása 

 

Az SZPK Komárom OB2-ben játszó csapata jelezte, hogy a jelenlegi helyzetben még nem 

tudják eldönteni, hogy szeretnék-e vállalni az OB1-ben való részvételt. Mivel a legfelső 

osztályban az egyesületnek már van egy csapata (SZPK-DESEF Komárom), ezért az egyesület 

nem kötelezhető a fellépésre a kiírás módosítása szerint (amelyet az augusztusi csapatvezetői 

értekezleten a csapatvezetők elfogadtak, és amely online elérhető a két bajnokság sorsolási 

dokumentumában). Ebben az esetben osztályozót kell játszania az OB1 utolsó (Origo SE) és az 

OB2 második helyezettjének (Kazincbarcikai Ördögök). Az osztályozó hétvége a sorsolás 

szerint 2019. február 23-24., amelyet az SZPK Komárom válaszáig el kellene halasztani. Az 

SZPK kérelmében kiemelte, hogy számukra a Liga Kupában való szereplés döntően 

befolyásolná a döntést, mivel az alapján tudnák felmérni erejüket az OB1-es csapatokkal 

szemben.  

Szegvári András az Origo SE elnökeként ez alapján szintén kérelmezte, hogy amennyiben 

osztályozó mérkőzésre kerülne sor, az ne a Final Four-t követő hétvégén legyen, mivel a csapata 

nem tudna érdemben felkészülni a következő szezont alapvetően meghatározó fordulóra. 

Jelezte egyúttal, hogy a kiírások korábbi tervezeteiben volt is egy olyan kitétel, amely ilyen 

módon „védte” a Final Fourban szereplő csapatokat, ám ez a módosítások során – mivel nem a 

megfelelő bajnokságban volt rögzítve – kikerült a kiírásokból, és nem lett a megfelelő helyen 

újra rögzítve, holott erről elutasító döntés nem született. 

A Versenybizottság hosszasan tárgyalta, hogy milyen válaszadási határidőt szabjon az SZPK 

Komárom csapatának annak függvényében, hogy melyik hétvégén lehet lejátszani a helyosztó 
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mérkőzést. Figyelembe véve a soron következő ünnepeket és a tisztújító gyűlés időpontját, a 

Versenybizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

Határozat (VB-2019/02/22/1): 

A Versenybizottság a helyosztókkal kapcsolatba figyelembe veszi az SZPK Komárom kérését 

a döntés halasztását illetően, illetve azt a tényt, hogy az egyik osztályozót játszó csapat (Origo 

SE) érdekelt volt a Final Fourban, így erre a - következő egész szezont meghatározó - 

mérkőzésre nem tudna megfelelően készülni. Az SZPK válaszadási határideje az indulási 

szándékkal kapcsolatban: 2019. március 31. éjfél. 

 

Amennyiben a határidőig nem érkezik válasz, vagy az SZPK Komárom (B) csapata az OB2-

ben kíván a következő szezonban is indulni, úgy osztályozó mérkőzésekre kerül sor, aminek 

időpontjai az alábbiak: 

• 2019. április 6. Kazincbarcikai Ördögök – Origo SE 

• 2019. április 7. Origo SE – Kazincbarcikai Ördögök 

 

A két mérkőzést a két csapat az SZPK Komárom válaszától függetlenül köteles lejelenteni, 

a lejelentési határidő: 2019. március 10. éjfél. 

A határozat 2 igen és 2 tartózkodás mellett született. 

 

A határozattal szemben 2019. március 1-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat 

szerinti feltételekkel. 
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