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1. A bajnokság rendezője:



A bajnokságot a Magyar Florball Szakszövetség írja ki, szervezi és működteti.
A bajnokság koordinátora Pavelka Zoltán

2. A bajnokság célja:





A floorball sportág népszerűsítése.
Versenylehetőség biztosítása a Szakszövetség más versenyrendszerében nem induló
csapatoknak, játékosoknak
Plusz játéklehetőség biztosítása az OB3 csapatainak.
Új csapatok és játékosok bevonása a magyar floorball versenyrendszerébe.

3. A bajnokság részvételi feltételei:



A bajnokságban, vagy annak egy-egy tornáján részt vehet bármely egyesület, iskola,
egyetem, baráti társaság csapata, amely elfogadja a Versenykiírást és befizeti a nevezési díjakat.
A bajnokságban vagy annak egy-egy tornáján határon túli amatőr csapatok is részt vehetnek amennyiben saját országuk tekintetében megfelelnek a IV. pontban írtaknak.

4. Játékjogosultság a bajnokságban:









A bajnokságban részt vehet minden olyan játékos, aki az MFSZ nyilvántartásában
nem szerepel.
Aki szerepel az MFSZ nyilvántartásában, de sem a 2012/2013, sem a 2013/2014-es
bajnoki szezonban nem lépett pályára bajnoki mérkőzésen az első két osztály valamelyikében. – Kivételt képeznek ez alól a 35 év feletti játékosok.
Aki nincs nevezve a 2014/2015-ös OB1-es bajnokságba.
Aki nincs nevezve a 2014/2015-ös OB2-es bajnokságba – Kivételt képeznek ez alól a
35 év feletti játékosok.
Az OB3-as játékosok korlátlanul szerepelhetnek.
Hölgyek korlátlanul szerepelhetnek.
A bajnokságban történő szerepléshez játékengedély nem szükséges.
A bajnokságban minden játékos saját felelősségére vesz részt.

5. A bajnokság rendszere:



A bajnokság 5 különálló tornából áll.
A tornák mindegyike külön kerül értékelésre, külön lesz díjazva.

6. Játékidő:



Az alapszakaszban a játékidőt a nevezett csapatok száma határozza meg, de egy csapat
minimum 90-100 percet tölt pályán tornánként.
Az elődöntőben és a döntőben a játékidő 3X20 perc futóórával.

2

Magyar Floorball Szakszövetség

2014-2015 Amatőr versenykiírás

7. A bajnokság díjazása:




Valamennyi tornán díjazásra kerül (serleg) az első 3 helyezett csapat.
Különdíjat kap a bajnokság legjobb kapusa, legjobb mezőnyjátékosa és legeredményesebb játékosa.
Egyéb díjak a szponzorok felajánlásának figyelembevételével kerülhetnek kiosztásra.

8. A bajnokság költségei:







Nevezési díj a teljes bajnokságra: 7500 Ft, melyet az MFSZ ERSTE Banknál vezetett
11600006-00000000-41595084 számú bankszámlájára, vagy készpénzben a szakszövetség irodájában, vagy a bajnokság koordinátorának kell megfizetni az első mérkőzés
megkezdése előtt. A befizetett összegről a Szakszövetség postafordultával számlát
küld.
Nevezési díj az egyes tornákra: 15 000 Ft, melyet átutalással az MFSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-41595084 számú számlájára, vagy a bajnokság koordinátorának az adott torna első mérkőzése előtt kell megfizetni. A befizetett összegről a Szakszövetség számlát ad.
A nevezési díj a terembérletet és a játékvezetői díjakat is tartalmazza.
A csapatok fizetik saját részvételük (pl. utazás) kiadásait.

9. Nevezési határidő:


Az egyes tornákra legkésőbb az adott torna előtt 7 nappal lehet nevezni.

10. Visszalépés:



Az a csapat, mely benevezett egy tornára, de 72 órán belül lemondja a részvételt, köteles megfizetni a 15 000 Ft nevezési díjat. További tornákon csak ennek megfizetése
után vehet részt.
Az a csapat, mely a torna napján lép vissza, vagy nem jelenik meg a tornán, melyre
benevezett, a nevezési díjon (15 000 Ft) felül további 10 000 Ft büntetést köteles fizetni. További tornákon csak ennek megfizetése után vehet részt.

11. Egyéb rendelkezések:



Vitás esetekben az MFSZ Versenybizottsága dönt.
Fegyelmi ügyekben az MFSZ Fegyelmi Bizottsága az illetékes.

12. Elérhetőségek:



Magyar Floorball Szakszövetség: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Pavelka Zoltán koordinátor. E-mail: amator@hunfloorball.hu Tel.: +36 70 620 93 56
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