
 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 

 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 

Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu 
 

 

 

www.salming.hu 

Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2019. 03. 12. 

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

Jegyzőkönyvvezető: Szegvári András 

 

1. Ares HC – Kazincbarcikai Ördögök elmaradt Ligakupa mérkőzés 

 

Az Ares HC nem tudta megrendezni a Kazincbarcikai Ördögök elleni 2019. március 3, 15:15-

re kiírt Ligakupa mérkőzést, mert a terem bérbeadója annak ellenére nem foglalta le számukra 

a kijelölt időpontra a termet, hogy annak megtörténtéről írásos visszaigazolást küldött. A 

probléma a mérkőzés előtt két nappal derült ki, így a csapatvezető kérelmezte az ellenfélnél és 

a Versenybizottságnál, hogy a mérkőzést más napon rendezzék meg, akár olyan hétvégén is, 

amelyen az Ares HC-nak már van mérkőzése, de ehhez az ellenfél nem járult hozzá. Végül 

hosszas egyeztetés után az Ares HC csapatvezetőjének sikerült megbeszélnie a termet 

foglalókkal, hogy az eredeti játéknapon belül egy korábbi időpontban rendezzék meg a 

mérkőzést, de a Kazincbarcikai Ördögök csapatvezetője ezt a Versenyszabályzatra hivatkozva 

elutasította. 

A Versenybizottság a rákövetkező ülésén, 2019. március 4-én megvizsgálta, hogy az esetben 

milyen felelőssége volt az Ares HC csapatvezetőjének, és megállapította, hogy a mérkőzés 

elmaradásáért a bérbeadó által elkövetett adminisztrációs hiba, illetve a tájékoztatás 

elmulasztása a felelős. A Versenybizottság azonban nem tudott konszenzusra jutni abban a 

kérdésben, hogy az eset vis maior volt-e (azaz objektív, elháríthatatlan akadály vezetett ennek 

kialakulásához), vagy olyan rendezési hiányosság, amelynek kialakulásáért a csapatvezetés 

nem hibáztatható. 

A Versenybizottság így a mai ülésen újra napirendre tűzte a kérdéses pontot, és minden 

körülményt egybevetve az alábbi határozatot hozta: 

 

Határozat (VB-2019/03/12/1): 

A Versenybizottság úgy ítéli meg, hogy az Ares HC nem hibázott a mérkőzés lejelentése 
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kapcsán, mivel írásos visszaigazolást kapott a kijelölt dátum lefoglalásáról, így az a terem 

bérbeadójának adminisztrációs hibájának tudható be. Azonban technikailag (és jogilag) ez nem 

tekinthető vis maior esetnek, mivel az adminisztrációs hiba nem tekinthető objektíve 

elháríthatatlan akadálynak, még akkor sem, ha a vétlen csapatot semmilyen felelősség nem 

terheli ezzel kapcsolatban, így a Versenyszabályzat 23.§/7. pontja nem alkalmazható.  

A Versenyszabályzat alapján az eset annak ellenére 72 órán belüli lemondásnak, illetve meg 

nem jelenésnek minősül, hogy a csapatvezetés mindent elkövetett, hogy a mérkőzést meg tudja 

rendezni. A fentiek figyelembe vételével azonban a Versenybizottság úgy határoz, hogy 

méltányosságból eltekint a 23.§/4. pontban szereplő kártérítési tételről, mivel az Ares HC-t nem 

terheli a felelősség a mérkőzés elmaradásáért, és a vendégcsapatnak költsége nem keletkezett. 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 24.§ és 25.§ pontjai, a Kazincbarcikai Ördögök 

szándéknyilatkozata, valamint a feszített versenynaptár figyelembe vételével úgy határoz, hogy 

az elmaradt mérkőzést nem játszatja újra. A bajnokság zavartalan lebonyolításának érdekében 

az eredmény jóváírásának esetében azonban nem tud méltányosságot gyakorolni, így a 24.§/1. 

pont alapján a mérkőzést 0:5 végeredménnyel - a Kazincbarcikai Ördögök győzelmével - írja 

jóvá. 

 

A határozat 3 igen és 1 tartózkodás mellett született. 

 

A határozattal szemben 2019. március 20-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat 

szerinti feltételekkel. 
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