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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség – Online versenybizottsági ülés) 

Időpont: 2019. 11. 22. 

Résztvevők: Dubicz Andrea, Feke Dávid, Szegvári András (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Szegvári András 

 

1. Dunai Krokodilok nem állt ki a Fiú U19 bajnokság 2. fordulójára 

 

 

A Dunai Krokodilok csapata lemondta a Fiú U19 bajnokság 2. fordulójában, 2019. november 

16-ra kiírt Ares HC elleni idegenbeli mérkőzést az eredeti időpont előtt egy nappal. A lemondás 

előtt 3 nappal szerettek volna halasztást kérni arra hivatkozva, hogy 2 játékosuk is érdekelt az 

IFL-ben, emiatt nem tudnának megfelelő módon kiállni a mérkőzésre. Miután a halasztási 

kérelmüket a Versenybizottság elutasította, a csapatkapitány lemondta a találkozót.  

 

A mérkőzés megrendezési időpontját követően Fodor Attila az Ares HC részéről jelezte, hogy 

a lemondás tényéről nem értesültek. Utólag kiderült, hogy egy elírás miatt nem megfelelő email 

címre (az érvényben lévő areshc@gmail.hu helyett areshc@gmail.com-ra) érkezett meg a 

lemondó email, ezt a technikai hibát azonban a rendszer nem jelezte, a levelezőrendszer 

sajátosságai miatt csak külön ellenőrzéssel derült ki a hiba. A csapatvezetők figyelmeztetve 

lettek azzal kapcsolatban, hogy a továbbiakban jobban figyeljenek erre. 

 

 

 

Határozat (VB-2019/11/22/1): 

A Versenyszabályzat 24.§/1. pontja alapján az Ares HC – Dunai Krokodilok Fiú U19 

mérkőzést 5:0-s végeredménnyel, az Ares HC győzelmével írja jóvá. Ezen felül a 

Versenyszabályzat 23.§/4/b. pontja alapján a Versenybizottság a Dunai Krokodilok csapatát 

30000 Ft átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi, amelyből 25000 Ft az Ares HC csapatát, 

5000 Ft pedig a Szakszövetséget illet.   
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A Versenybizottság megállapítja, hogy a lemondással kapcsolatban a Dunai Krokodilok csapata 

a 23.§/1. pontnak eleget tett, azonban a technikai hibával és annak jövőbeni elkerülésével 

kapcsolatban a csapatvezetőt figyelmeztetésben részesíti. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A fenti határozattal szemben 2019. november 30-ig lehet fellebbezést benyújtani a 

Versenyszabályzat szerinti feltételekkel. 

 

Dubicz Andrea 

sk. 

Feke Dávid 

sk. 

  

 

Szegvári András 

 sk. 
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