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Origo Mohicans – IBK Cartoon Heroes OB3 mérkőzés elmaradása

Az OB3 10. és 11. fordulójára kiírt időpontokat a korábbi lemondások miatt szükséges
átszervezések következtében a koordinátor és a Versenybizottság a csapatvezetőkkel
egyetértésben 2019. március 12-én megváltoztatta, és az új időpontról tájékoztatta a
csapatvezetőket az erre kijelölt, a szezon elején a nevezési feltételekkel együtt hivatalosként
elfogadott fórumon. Az IBK Cartoon Heroes csapatvezetője, Varga Dénes a mérkőzés előtti
napon azonban jelezte, hogy a versenykiírás pontos megjelenítéséért felelős Hunfloorballon
nem az újonnan elfogadott időpont szerepel, hanem az eredeti, és mivel a csapata ennek
megfelelően készült fel a mérkőzésre, ezért más időpontban nem áll módjukban kiállni. A
Játékvezetői Testület és a Versenybizottság érdeklődött a módosításokban érintett
csapatvezetőknél, hogy a módosított, avagy a hibásan szereplő időpont szerint készülnek-e, ám
egyhangúlag az a válasz érkezett, hogy ők a 2019. március 12-én módosított időpontot tekintik
hivatalosnak.
A Versenybizottság a meglévő információk alapján megvizsgálta az esetet, és úgy találta, hogy
a hibás időpontok vagy kívülálló technikai okok miatt, vagy adminisztratív hiba miatt
szerepelhettek a Hunfloorballon, ám mivel a szabályzatok szerint az tekinthető a bajnokság
hivatalos platformjának, ezért az ott rögzített időpontok tekinthetőek hivatalos kezdésnek. A
csapatvezetők más részről a szezon elején a nevezéssel együtt elfogadták hivatalos adatközlési
csatornának az erre kijelölt zárt Facebook csoportot, ezért az ott szereplő információ szerint
eljáró csapatok mérkőzését a Versenybizottság ebben az esetben nem vizsgálja.
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Határozat (VB-2019/04/17/1):
A Versenybizottság megállapította, hogy a mérkőzés időpontja hibásan szerepelt a
Hunfloorballon, és a hibás és valódi időpont közötti eltérés jelentősége miatt nem volt lehetőség
a mérkőzés játéknapon belüli lebonyolítására. A Versenybizottság továbbá megállapítja, hogy a
jelenleg hatályos Versenyszabályzat szerint egyik csapatot sem terheli felelősség, azonban a
korábbi határozatoknak megfelelően az adminisztrációs hiba nem tekinthető vis maior esetnek,
így a Versenyszabályzat erre vonatkozó pontja (23.§/7.) nem alkalmazható. A bajnokság
zavartalan lebonyolítása érdekében ezért a Versenybizottság a mérkőzés újrajátszását rendeli
el, melynek időpontja: 2019. április 28. 14:30; helyszíne: Vácrátóti Sportcsarnok.
A határozat 2 igen, 1 tartózkodás mellett született.
A határozattal szemben 2019. április 25-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat
szerinti feltételekkel.
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