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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Versenybizottsági ülés) 

Időpont: 2019. 09. 10. 18:00 

Helyszín: Magyar Sport Háza – 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 3. em. Ovális tárgyaló 

Résztvevők: Dubicz Andrea, Feke János Dávid, Német Balázs, Végh Ádám,  

Szegvári András (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

1. Késedelmes lejelentés teremproblémák miatt 

 

A Férfi OB1 első fordulójában a Phoenix Wizards és az SZPK Komárom csapata nem tudta 

lejelenteni határidőre az első fordulóra kiírt mérkőzéseit (Phoenix Wizards – Torpedo Justitia; 

SZPK Komárom – Dunaújvárosi Egyetem-RFT). A késedelmet a lejelentést követően mindkét 

csapat azzal indokolta, hogy a terem foglalási rendszere miatt nem hagyták jóvá az időpontot. 

A Versenybizottság – miként az már a csapatvezetői értekezleten is elhangzott – idén is 

figyelembe veszi a teremfoglalásokból adódó nehézségeket, és ennek megfelelően a hasonló 

eseteket egyedi elbírálás alá veszi. A kommunikáció tekintetében azonban továbbra is kéri a 

csapatokat, hogy a továbbiakban a Versenyszabályzatnak megfelelően, a probléma 

jelentkezésekor tájékoztassák az érintett feleket. 

Jelen helyzetet a Versenybizottság megvizsgálta, a figyelembe vette a csapatok indoklását, az 

első forduló speciális helyzetét, valamint a bizottság átalakulása során felmerült technikai 

akadályokat, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Határozat (VB-2019/09/10/1): 

A Versenybizottság hivatalos igazolást kér a Phoenix Wizards csapatától, amelyben a 

teremgazda írásban megerősíti, hogy a teremidőpontot a megadott határidőig (2019. augusztus 

18.) nem tudták visszaigazolni, illetve megerősíteni. Az igazolás bemutatásával a 

Versenybizottság úgy tekinti, hogy a csapat élt a Versenyszabályzat 12.§/5/a. pontjában 

lefektetett egyszeri késedelmes lejelentési jogával.  

Az igazolás benyújtási határideje: 2019. szeptember 13., éjfél. 
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Amennyiben ezt a csapat elmulasztja, vagy határidőig nem teljesíti, a Versenybizottság a 

mérkőzést le nem jelentésnek minősíti, és következő ülésén ennek megfelelően határoz. 

 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (VB-2019/09/10/2): 
A Versenybizottság hivatalos igazolást kér az SZPK Komárom csapatától, amelyben a 

teremgazda írásban megerősíti, hogy a teremidőpontot a megadott határidőig (2019. augusztus 

18.) nem tudták visszaigazolni, illetve megerősíteni. Az igazolás bemutatásával a 

Versenybizottság úgy tekinti, hogy a csapat élt a Versenyszabályzat 12.§/5/a. pontjában 

lefektetett egyszeri késedelmes lejelentési jogával.  

Az igazolás benyújtási határideje: 2019. szeptember 13., éjfél. 

 

Amennyiben ezt a csapat elmulasztja, vagy határidőig nem teljesíti, a Versenybizottság a 

mérkőzést le nem jelentésnek minősíti, és következő ülésén ennek megfelelően határoz. 

 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. Tarsoly Ádám túlkorosként játszatása az U16 bajnokságban 

 

A DEAC kérvényezte (ld. 1. sz. melléklet), hogy Tarsoly Ádám (szül.: 2003. 08. 10.) játékos 

túlkorosként játszhasson az U16-os bajnokságban. Indoklásként a játékos fejlődési és 

játéklehetőségét jelölték meg elsődleges szempontként. 

A Versenybizottság a tárgyaláson megvizsgálta a játékos eddigi pályafutását, illetve a 

benevezési lehetőségeit, és megállapította, hogy Tarsoly Ádám a tavalyi szezonban már játszott 

az OB1 bajnokságban, így túlkorosként és ezzel a tapasztalattal a fejlődési lehetőség nem 

megalapozott. A játékos számára továbbá biztosított a több bajnokságban való szerepeltetés a 

kiírási szabályok betartásával, mivel mind az OB1-ben, mind az OB2-ben, kettős igazolással 

akár egyszerre mindkettőben pályára tud lépni. 

  



 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 

 

Határozat (VB-2019/09/10/3): 

A Versenybizottság a DEAC által benyújtott kérvény indoklását nem találja megalapozottnak, 

és azt az Utánpótlás, nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 4./a./ii. pontja alapján 

elutasítja. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. Kazincbarcikai Ördögök kérelme női kapusra vonatkozóan 

 

A Kazincbarcikai Ördögök csapata kérvényt nyújtott be (2. sz. melléklet) arra vonatkozólag, 

hogy Drótos Gyöngyi női játékosuk kapusként nevezhető legyen a férfi OB1 bajnokságban. 

Indoklásként megemlítik, hogy korábban hasonló kérvényeik pozitív elbírálás alá estek, illetve 

arra hivatkoznak, hogy az új bajnoki rendszer erősségét tekintve a korábbi OB2-nek megfelelő, 

valamint, hogy a csapatok nagy részével már korábban is tétmérkőzést játszott.  

 

A Versenybizottság megvizsgálta a játékos lehetőségeit és helyzetét, valamint a korábbi 

kérvényeket, illetve azok indoklását, és arra a megállapításra jutott, hogy a korábbi helyzetek 

semmilyen formában nem alkalmazhatók a jelenlegi bajnoki rendszerre. Drótos Gyöngyi 

helyzete korábban azért esett egyedi elbírálás alá, mert nem volt számára elérhető helyen 

játéklehetőség, illetve egy alacsonyabb osztályban kívánták indítani. A korábbi bajnokságok 

erősségének összevetése a megújult bajnoki rendszerrel nem lehetséges, így a Versenybizottság 

ezt az érvelést nem fogadja el. Jelen helyzetben a játékosnak van továbbá lehetősége a bajnoki 

kiírások pontjait betartva az Egyesület OB2-es csapatába nevezni, így a kérelem indoklása nem 

megalapozott. 

 

Határozat (VB-2019/09/10/4): 

A Versenybizottság a Kazincbarcikai Ördögök által benyújtott kérvény indoklását nem találja 

megalapozottnak, és azt az Országos Bajnokság I. Osztály (Férfi, felnőtt nagypályás 

floorballbajnokság) versenykiírásának 15./c. pontja alapján - miszerint „a bajnokságban 

azon férfi játékos szerepelhet […]” - elutasítja. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született.  
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4. Phoenix FSE kérelme korengedményre vonatkozóan U16 bajnokságban 

 

A Phoenix Fireball Sport Egyesület kérvényt nyújtott be (3. sz. melléklet), melyben kérik, hogy 

az alábbi 4 játékosuk korengedménnyel nevezhető legyen az U16-os bajnokságba: 

• Rési Virág – szül.: 2006. 05. 17. 

• Somkövi Boglárka – szül.: 2006. 12. 27. 

• Medica Krisztina – szül.: 2007. 04. 08. 

• Adler Johanna – szül.: 2007. 04. 16. 

 

A Versenybizottság megtárgyalta az ügyet, és arra a megállapításra jutott, hogy a játékosok 

részvételét nem támogatja a bajnokságban, mivel 1,5-2,5 évvel elmaradnak a kijelölt alsó 

korhatártól (a kiírás szerinti korhatár: 2001.01.01 - 2004.12.31.), amely utánpótlás esetében 

kifejezetten nagy különbség. 

 

Határozat (VB-2019/09/10/5): 
A Versenybizottság a Phoenix FSE által benyújtott kérvényt az Utánpótlás, nagypályás 

floorball bajnokságok versenykiírása 4./a./ii. pontja alapján elutasítja. 

 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

A határozattal szemben 2019. szeptember 18-ig lehet fellebbezést benyújtani a 

Versenyszabályzat szerinti feltételekkel. 

 

Dubicz Andrea 

sk. 

Feke János Dávid 

sk. 

Német Balázs 

sk.  

Végh Ádám 

 sk. 

Szegvári András 

sk. 



1. Sz. melléklet 
 

 

Kérelem – Tarsoly Ádám szereplése U16-os bajnokságban 

 

Tisztelt Magyar Floorball Szakszövetség! 

 

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy engedélyezzék Tarsoly Ádám (születési hely, idő: De re e , 
2003. augusztus 16.) szereplését túlkorosként az U16-os bajnokságban. 

Ádá  az e lített korosztálytól i dösszese  égy és fél hó appal időse  és ő le e az egyetle  
játékosunk, aki számára ezt a kérelmet szeretnénk megkapni. Pre ede s értékű lehet, hogy szá os 

e zetközi tor á  e gedélyezik egy fő túlkoros szereplését, aki egy évvel időse  az e lített 
korcsoportnál – Ádá  is egfelel az e lített feltételek ek. E ek köszö hetőe  játéklehetőséget és 
rendszeres szereplést tudnánk biztosítani egy tehetséges játékosunknak. 

Kérjük, hogy a játékos egyé i fejlődését is sze  előtt tartva fogadják el kérésü ket. 

Köszönettel: 

Lánczi András 

DEAC Floorball 

Szakosztályvezető 

 



2. Sz. melléklet 
 
Miskolci Floorball Egyesület 
3529 Miskolc, Középszer utca 84 ½ 
info@miskolcfloorball.hu 
Szabó Ákos 
elnök 

Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottsága 
Vb@hunfloorball.hu 
Szegvári András 
elnök 

 
Tárgy: Drótos Gyö gyi játéklehetőségé ek iztosítása a Férfi Floor all OB  9/ -as 

versenysorozatában.  

Tisztelt Szegvári András VB elnök, tisztelt versenybizottsági tagok!  

Mint ismeretes a Miskolci Floorball Egyesület Kazincbarcikai Ördögök néven versenyzett az elmúlt 

szezo a  a ásodosztály a , s az osztályozó  elért ered é yével jogot szerzett az első osztályú 
indulásra.  

Abban, hogy csapatunk idáig jutott Drótos Gyöngyi játékosunk elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

Gyöngyi 2012-ben tagja volt az U19-es ői válogatott ak, s Szlovákiá a  agára is ölthette a í eres 
mezt.  

A 2013/2014-es szezo a  lépett először pályára fel őtt sapatu k a  a ásodosztályú sapatu k a , 

s második helyen végezve a bajnokságban az SZPK B csapata mögött feljutottunk az OB 1-be.  

A Hunfloorball dokumentációja szerint a 2015/2016-os szezo a  ásodik helyezést elérő sapat a  
is szerepelt Gyöngyi, számos rangadónkon biztos helye volt a csapatban.  

A 2016/2017-es szezo a  aga iztos aj oki győzel et arató sapat a  első szá ú kapuské t 
tekintettünk Gyöngyire.  

A 2017/2018-as tízcsapatos bajnokságban és a 2018/2019-es évadban is játékban volt Gyöngyi.  

Úgy véljük az el últ évek e  Gyö gyi elege dő ruti t, tapasztalatot gyűjtött, hogy egállja a helyét a 

magasabb osztályban. Figyelembe véve, hogy a 2019/2020-as bajnokságban olyan csapatok indulnak 

az első osztály a , mint pl. Origo, SZPK B, Torpedo Justitia, Du aújvárosi Főiskola, DEAC, Phoenix 

Wizards, akik ellen már pályára lépett az elmúlt két szezon valamelyikében, a CH és az ARES képez 

kivételt e csapatok közül, úgy gondoljuk azon kívül, hogy másképp nevezik a bajnokságot a 

versenykörülményeket tekintve különbség nem lesz.  

Gyöngyi a pályán bizonyította, hogy nincsen lemaradása férfi kapustársai mellett, munkabírása, 

szívóssága, fizikai képességei egsüvegele dőek. Egyé i felelősségvállalási yilatkozatot tesz, ha ez 
bármit számít.  

Kérjük a Tisztelt Verse y izottságot, hogy e gedélyezze szá ára a leg agasa  osztály a  törté ő 
pályára lépést.  

Bízunk kérelmünk pozitív elbírálásában! 

Miskolc, 2019. augusztus 24. 

üdvözlettel        Szabó Ákos 

        elnök 

mailto:info@miskolcfloorball.hu


  

  

 

Cí zett: Mag ar Floor all Szakszövetség Verse izottsága 

Tárg : korkedvez é  kérele  

Tisztelt Verse izottság!  

Mi t evezésü k sorá  jeleztük, a ői U  aj okság a szeret é k a korosztál ál fiatala  
játékosokat evez i, hog  sapatlétszá u k egfelelje  az előírtak ak. A Phoenix Fireball Sport 

Eg esület azzal a kéréssel fordul a T. Verse izottsághoz, hog  az alulírott játékosok részére 
korkedvez é el a ői U  aj okság a  való játéklehetőséget e gedél ezze. 

Adler Joha a . .  ig.szá :  

Medi a Kriszti a . . . ig.szá   

Rési Virág . .  ig.szá :  

So kövi Boglárka . .  ig.szá :  

I doklás: a fe t evezett sportolók fiatal koruk elle ére ár a fel őtt ői sapattal edze ek, élvezik 
a lá okkal a játékot és ahhoz, hog  a sportág ellett aradja ak, szükségük va  a lá okkal való 
játékra ég a a  az eset e  is, ha időse ekkel kell pál ára lép i a it vállal ak is . Saj os 
ala so  létszá uk iatt e  tudu k alsó  korosztál a  evez i sapatot, ezért választottuk 
ezt a egoldást. Csapato  és a szülők tá ogatják az elképzelést, örül ek, hog  a lá ok jól érzik 
magukat a sapat a . Úg  go doljuk, hog  jele  pilla at a  i de  játékos ak örül i kell és 
keres i a leehetőséget, hog  a sportágat egszeretve hosszútávo  lehesse  rájuk szá íta i.  

A kérele  pozitív el írálásá a  ízva, üdvözlettel: 

 

Varsá i Zsuzsa a 

Phoe i  Fire all SE El ök 

 

 

 

PHOENIX Fireball SE    www.phoenixfloorball.hu      
1122  Bp. Maros u.  8   floorball@phoenixfloorball.hu       
Adószá :  - 1 - 43   +36 - 20 /9568956    
CIB: 10700440 - 42903408 - 51100005     

3. sz. melléklet


