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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014.02.16. 

Résztvevők: Füzi Gábor, Jaczkó Róbert Gyula, Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. A Salming férfi OB1-es bajnokság rájátszása 

A Versenybizottság egy korábbi elnökségi határozatot vett figyelembe a mérkőzések 

sorrendjének kialakításában. 

 

"Határozat (E-2013/0919/4): Amennyiben egy bajnokság kiírása erről külön nem 

rendelkezik, akkor az alapszakaszt követő mérkőzések esetén a következő szabályok 

határozzák meg a pályaválasztó személyét: 

· helyosztó mérkőzés esetén az alapszakaszban jobb helyezést elért csapat a pályaválasztó, 

· a két mérkőzésből álló (oda- visszavágó) lebonyolítás esetén az alapszakaszban rosszabb 

helyen végzett csapat az első mérkőzés, a jobb helyen végzett csapat a 2. mérkőzés 

pályaválasztója, 

· adott számú győzelemig tartó sorozat esetén az alapszakaszban jobb helyen végzett csapat a 

páratlan sorszámú, a rosszabb helyen végzett csapat a páros sorszámú mérkőzések 

pályaválasztója." 

 

Határozat (VB-2014/0216/1): A rájátszás menete: 

 HAZAI VENDÉG HAZAI VENDÉG 

1. forduló 4. helyezet 1. helyezet 3. helyezet 2. helyezet 

2. forduló 3. helyezet 1. helyezet 4. helyezet 2. helyezet 

3. forduló 2. helyezet 1. helyezet 4. helyezet 3. helyezet 

4. forduló 1. helyezet 4. helyezet 2. helyezet 3. helyezet 
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5. forduló 1. helyezet 3. helyezet 2. helyezet 4. helyezet 

6. forduló 1. helyezet 2. helyezet 3. helyezet 4. helyezet 

 

Az alsóházban ugyan ilyen lebonyolítás rendszerben, értelem szerűen: 

1. hely = 5. hely 

2. hely = 6. hely 

3. hely = 7. hely 

4. hely = 8. hely 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. X3M OB3 rájátszás (FELSŐHÁZ) 

Határozat (VB-2014/0216/2): A felsőház menete a következő: Az alapszakaszban 

csoportgyőztes csapatok 3-3 pontot kapnak (Veszprém Old School és White Sharks), a 2. 

helyen végzett együttesek 2-2 pontot kapnak (Fekete Ló és Neumann Wombats). A csoport 

harmadikok 1-1 ponttal kezdik a rájátszást (Corvinus – Neumann Gödöllő). 

Azok a csapatok, akik az alapszakaszban már játszottak egymás ellen, nem játszanak még 

egyszer. A rájátszásban az 5. és 6. helyen végzett csapatok befejezik a küzdelmet. 

Az 1. helyen végzett csapat a 4. helyezettel a 2. a 3. helyezettel mérkőzik az elődöntőben.  

A győztesek vívják az OB3 döntőjét, a vesztesek a bronzéremért mérkőznek. 

Határidők: rájátszás első köre április 13-ig. 

Négyes döntő:május 18-ig. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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3. Lizards – Neumann U16-os mérkőzés 

A Neumann csapata február 11-én mondta le a Lizards elleni U16-os bajnoki mérkőzést,melyet 

2014.február 16-án rendeztek volna. 

Határozat (VB-2014/0216/3): A Versenybizottság a mérkőzés 2 pontját 5-0-s gólkülönbséggel 

az Lizards Floorball Team csapatának ítéli meg. A Versenyszabályzat 23§/3. pontja értelmében 

a Neumann Wombats FSE csapatának 15.000 forint pénzbüntetést kellene  fizetni. Mivel a 

veszprémi csapat  meccset tudott szervezni a már korábban lefoglalt időpontra,így vétlen 

csapatnak járó 10.000 forint és a Magyar Floorball Szakszövetség részére fizetendő 5.000 forint 

befizetését a Versenybizottság a szezon végéig felfüggeszti. Amennyiben újabb 

szabálytalanságot követ el a csapat, a pénzbüntetés érvénybe lép. 

4. Salming női OB1-es bajnokság rájátszása 

A rájátszás meneténél itt is az Elnökségi határozat a mérvadó. 

 

Határozat (VB-2014/0216/4): 

"Határozat (E-2013/0919/4): Amennyiben egy bajnokság kiírása erről külön nem rendelkezik, 

akkor az alapszakaszt követő mérkőzések esetén a következő szabályok határozzák meg a 

pályaválasztó személyét: 

· helyosztó mérkőzés esetén az alapszakaszban jobb helyezést elért csapat a pályaválasztó, 

· a két mérkőzésből álló (oda- visszavágó) lebonyolítás esetén az alapszakaszban rosszabb 

helyen végzett csapat az első mérkőzés, a jobb helyen végzett csapat a 2. mérkőzés 

pályaválasztója, 

· adott számú győzelemig tartó sorozat esetén az alapszakaszban jobb helyen végzett csapat a 

páratlan sorszámú, a rosszabb helyen végzett csapat a páros sorszámú mérkőzések 

pályaválasztója." 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született 

5. A Eötvös Flow-ball SE 
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Cseh Gábor a csapat edzője/felkészítője többszöri felszólítás ellenére sem nevezte be a 

játékosait. A játékengedélyek befizetésre kerültek. Jaczkó Róbert főtitkár és Pavelka Zoltán 

koordinátor is többször próbált segíteni a nevezésben, de Cseh Gábor nem volt partner ebben. 

 

Határozat (VB-2014/0216/5): 

A Versenybizottságnak továbbra sem célja, hogy 10-11 éves gyerekeket fosszon meg a 

floorballozás öröméről, és adminisztratív eszközökkel döntse el egy utánpótlás bajnokság 

sorsát. Éppen ezért a Versenybizottság felszólítja az Eötvös Flow-ball SE 

csapatát/csapatvezetőjét, hogy a csapat játékosait 2014. február 19-ig töltse fel a szövetségi 

oldalra! Ezen a felül a Versenybizottság 5.000 forint pénzbüntetést ró ki a csapatra, melynek 

befizetési határideje 2014. február 21. Amennyiben a két felszólításnak nem tesz eleget a 

csapat,úgy kizárásra kerül az U11-es bajnokságból. 

Ezen döntés ellen nincs fellebbezési lehetőség,mert a Versenybizottság csak és kizárólag azért 

nem zárta ki csapatot a bajnokságból (A Versenyszabályzat 10. §/4. pont), hogy megmaradjon 

az egészséges verseny az U11-es bajnokságban. 

 

. 

A határozatokkal szemben, tekintettel a VSZ 5. és 32.§-ában leírtakra, 2014. február 24-ig van 

fellebbezési lehetőség. 

 

2014. február 16. 

  ................................   ...................................  ........................................ 

 Jaczkó Róbert Gyula sk. Liska Bálint sk. Füzi Gábor sk  


