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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség – Online versenybizottsági ülés) 

Időpont: 2019. 12. 31.  

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

Szegvári András (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Szegvári András 

 

1. Vajda-CH B korkedvezményes kérelmei a lány U16 bajnokságba 

 

A Vajda-CH B csapata az alábbi játékosok korkedvezményes játékengedélyét kérelmezték a 

lány U16 bajnokságban: 

 

• Avar Panni (szül.: 2008. 03. 13.) 

• Hiezl Réka Effi (szül.: 2009. 06. 10.) 

• Kovács Emma (szül.: 2008. 07. 09.) 

• Nagy Jázmin (szül.: 2008. 02. 16.)  

 

A kérelmezettek játékához a csapatvezető mellékelte a szülői beleegyező nyilatkozatokat is. 

Indoklásuk szerint bár a keret általánosan megfelelő létszámú, előfordul olyan eset, amikor 

gondot okoz a mérkőzésre való kiállás. A Versenybizottság megvizsgálta a korábbi hasonló 

kérelmekre vonatkozó eljárásokat – különös tekintettel a korosztálytól való több évvel való 

eltérésekkel kapcsolatosakat -, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Határozat (VB-2019/12/31/1): 

A Versenybizottság az Utánpótlás, nagypályás floorball bajnokságok versenykiírása 4./a/ii. 

pontja alapján a Vajda-CH B kérelmét minden játékos esetében elutasítja. 

A határozat 4 igen és 1 tartózkodás mellett született. 
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2. Debreceni EAC B korosztályon kívüli játékosainak nevezése 

 

A Debreceni EAC B nem a kiírásnak megfelelő életkorú játékosokat nevezett az OB2 

bajnokságban és a Férfi Magyar Kupában szereplő csapataiba: 

• Czecze Hunor (szül.: 2006. 12. 27.) 

• Csirkés Noel Tibor (szül.: 2006. 03. 23.) 

• Gali Szabolcs (szül.: 2006. 05.03.) 

• Lakatos Szilárd (szül.: 2006. 06. 30.)  

• Nick Bence Dániel (szül.: 2007. 03. 19.) 

• Szabó Bence (szül.: 2006.03.25)  

• Vilmán Pál (szül.: 2006. 04.27.) 

 

A játékosokkal kapcsolatban korkedvezményes kérelem nem érkezett, egy technikai hiba miatt 

lehetett benevezni őket a Hunfloorballon. A játékosok egy vagy több mérkőzésen részt vettek a 

szezonban, az év végi ellenőrzésnél derült ki a hiba. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a Hunfloorballon való engedélyezés megtévesztő, így 

– különösen egy új csapat esetében – a csapatvezető csak részben tehet a jogosulatlan játékról. 

A Versenyszabályzat és a versenykiírások azonban mindenkire kötelező érvényűnek 

tekintendők a technikai háttértől függetlenül. A körülményeket figyelembe véve a 

Versenybizottság az alábbi módon határoz: 

 

Határozat (VB-2019/12/31/2): 

A Versenybizottság kötelezi a Debreceni EAC B csapatát, hogy a fent nevezett játékosok 

esetében utólag küldje meg a korkedvezményes kérelmet hivatalos formában, szülői támogató 

nyilatkozattal a vb@hunfloorball.hu címre a határozathozatalt követő 3 munkanapon belül, 

azaz 2020. január 6. éjfélig. A Versenybizottság a beérkezett kérelmeket a határidőt követő első 

ülésén elbírálja. 

A kérelmek elbírálásáig a nevezett játékosok versenyengedélyét a Versenybizottság felfüggeszti. 

A fent nevezett játékosok által érintett korábbi mérkőzésekről a Versenybizottság a kérelmek 

elbírálását követően határoz. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

mailto:vb@hunfloorball.hu


 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 

3. Rendezési hiányosságok az OB2-Kelet 2. fordulójában 

Az OB2-Kelet bajnokság 2. fordulójának rendezőjeként kijelölt Phoenix Royals csapata nem 

biztosított zsűriasztalt a játéknapra. A jegyzőkönyvvezetést és a zsűrizést végül a játékvezetők, 

a Kazincbarcikai Ördögök csapata és az IBK Cartoon Heroes csapata biztosították a fordulóra. 

 

Határozat (VB-2019/12/31/3): 

A Versenybizottság az OB2 bajnokságra vonatkozó Floorballer.hu Országos Bajnokság III. 

osztály versenykiírása 16. pontja (különös tekintettel az f) alpontra) alapján a Phoenix Royals 

csapatát 10000 Ft büntetés megfizetésére kötelezi, amelyet a Szakszövetség számlájára kell 

befizetni. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. Vajda-CH B – Vajda-CH A lány U16 mérkőzés megrendezésének elmulasztása 

 

A Vajda-CH B nem rendezte meg a lány U16 bajnokság 2. fordulójára kiírt, Vajda-CH A elleni 

mérkőzést. Az eredeti időpontban a mérkőzést nem tudták lejátszani, ezt jelezték is a 

Versenybizottság felé, aki jóváhagyta a halasztást. Az új időponttal kapcsolatban a 

csapatvezetővel a Szövetség felvette a kapcsolatot, ám a lejátszásra nem mutatkozott szándék 

az Egyesület részéről az őszi pótlási határidőig, illetve a VB-2019/11/27/1. sz. határozatban 

meghatározott módosított határidőig.  

 

Határozati javaslat: 

A Versenybizottság megállapítja, hogy mivel a lejátszásban érintett mindkét fél egy 

egyesülethez tartozik, ezért a halasztással kapcsolatos passzivitást, a bajnokság végkimenetelét 

és a fair play-t figyelembe véve úgy határoz, hogy az esetet nem megrendezési mulasztásnak, 

hanem mérkőzésre ki nem állásnak tekinti mindkét csapat részéről. Ennek megfelelően a 

mérkőzést a Versenyszabályzat 24.§/2. pontja alapján pont nélküli 0:0-val írja jóvá, és az IBK 

Cartoon Heroes egyesületét 50000 Ft bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a Szakszövetség 

számlájára kell befizetni. 

A határozati javaslatot a Versenybizottság 2 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett nem tudta 

elfogadni. A Versenybizottság a 2020. évi első ülésén a kérdést újra napirendre tűzi. 
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A határozatokkal szemben 2020. január 8-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat 

szerinti feltételekkel. 

 

Dubicz Andrea 

sk. 

Feke János Dávid 

sk. 

Német Balázs 

sk.  

Végh Ádám 

 sk. 

  

Szegvári András 

sk. 
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