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1. A bajnokság rendezője és neve 

a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban MFSZ) írja ki, 

szervezi és működteti. 

b. A 2020-2021. évi Országos Bajnokság I. osztálya amatőr rendszerű, férfi, felnőtt, 

nagypályás floorball bajnokság. 

c. A bajnokság hivatalos neve: Férfi OB1. A bajnokság kezdetéig a Szakszövetség 

fenntartja magának a névértékesítési jogot. Amennyiben a névértékesítés megtörténik, 

a bajnokság résztvevői a bajnokságra való bárminemű (média, honlap, stb) hivatkozás 

alkalmával kötelesek a teljes név használatára. 

 

2. A bajnokság célja 

a. A magyar floorball fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása. 

b.  bajnokságban induló csapatok teljesítmény sorrendjének objektív megállapítása. 

c. Az élvonalbeli csapatok színvonalas versenyzésének, valamint a válogatott csapatok 

eredményes szereplésének folyamatos biztosítása. 

d. Az IFF vagy MFSZ által szervezett nemzetközi kupaküzdelmekben való indulási jog 

eldöntése. 

e. A Fair Play magatartás érvényre juttatása. 

f. A floorball sportág népszerűsítése. 

 

3. A bajnokság részvételi feltételei 
A bajnokságba olyan tagegyesület nevezhet, amely megfelel az alábbi feltételeknek: 

a. Az MFSZ felé legalább 30 napja lejárt tartozása nincs, és vállalja, hogy ezt az állapotot 

a bajnokság végéig fenntartja. 

b. Nincs lejárt határidejű elszámolási kötelezettsége a szakszövetség felé. 

c. Írásos nyilatkozatot ad a nevezés határidejéig, amelyben: 

i. elfogadja az MFSZ minden szabályzatát és rendelkezését (nevezési lap 

tartalmazza); 

ii. kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal; 

d. Nevezéssel együtt csatolandó dokumentumok: 

i. Az egyesület önálló jogi személyiségét és jelenlegi működését igazoló, 30 

napnál nem régebben kiállított bírósági kivonat. 

ii. Az egyesület törvényes képviselőjének nyilatkozata az egyesület köztartozás 

mentességéről. 

 

4. Nevezés 
a. Nevezni e-mailben a fotitkar@hunfloorball.hu e-mail címre elküldött, a 

www.hunfloorball.hu oldalon megtalálható formanyomtatvány alapján lehet. 

Tárgymezőbe kérjük a „Nevezés Férfi OB.1” megnevezést írni.  

b. A nevezés beérkezésének határideje: 2020. július 31. 24 óra. A pótlás, javítás 

beérkezésének határideje 2020. augusztus 15. 24 óra. 

c. A bajnokságba történő nevezéssel a csapat vállalja a Magyar Kupában való részvételt. 

d. A nevezési díj összege 50 000 Ft, melyet az MFSZ számlájára kell átutalni 

(számlaszám: 11600006-00000000-41595084) legkésőbb 2020. július 31. 24 óráig. A 

befizetett összegről a Szakszövetség számlát állít ki. 

e. A benevezett játékosok nevét az állandó mezszám feltüntetésével 2020. augusztus 4-

től lehet feltölteni egészen 2020. augusztus 31-én 24:00-ig a www.hunfloorball.hu 

oldalon. 

f. A versenyengedély díja 4 000 Ft. 

mailto:fotitkar@hunfloorball.hu
http://www.hunfloorball.hu/
http://www.hunfloorball.hu/
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i. A versenyengedélyből 1000 Ft jóváírható azon játékosok számára, akik a 2019-

2020-as szezonban érvényes versenyengedéllyel rendelkeztek. 

g. A játékos nevezési listán minimum 12 játékosnak kell szerepelnie. 

h. A bajnokságba korlátlan számú játékos pótnevezhető. 

i. A bajnokságba nevezhető és pótnevezhető legfeljebb 6 olyan 19. életévét be nem 

töltött játékos, aki az adott egyesületnél egy másik, felnőtt bajnokságban – OB2, OB3 

- résztvevő csapatba már nevezve van. A kettős nevezés nem minősül átigazolásnak, 

de az alapszakasz lezárását követően csak azon osztályban marad érvényes a 

játékengedélye, amelyikben először pályára lép. 

i. A kettős nevezéssel rendelkező játékos után a magasabb osztályú bajnokság 

kiírásában foglalt versenyengedély kétszerese fizetendő. 

ii. A kettős nevezési kérelmet a Versenybizottságnak címezve, a 

vb@hunfloorball.hu címre kell megküldeni. A Versenybizottság fenntartja a 

jogot a kérelmek elbírálására, esetleges elutasítására. 

 

5. Sorsolás 
A sorsolást 2020. augusztus 2-án tartja a Versenybizottság. A sorsolás nyilvános, melyen a 

nevező egyesületnek kötelező képviseltetnie magát. 

a. Amennyiben a nevező egyesület nem képviselteti magát a sorsoláson és az ugyanaz 

nap megtartott csapatvezetői értekezleten, úgy a Versenybizottság jogosult 50 000 

forintig terjedő pénzbüntetést kiszabni a vétkes egyesületre. 

b. Azonos egyesület csapatai közötti mérkőzésekre irányított sorsolással az első 

fordulóban, illetve a visszavágók első fordulójában kerül sor. 

 

6. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma 
a. A bajnokságban legfeljebb 11 csapat vehet részt, melyek a következők közül 

kerülhetnek ki: 

i. a férfi, felnőtt 2019-2020. évi Salming OB1 Országos Bajnokságban 

résztvevők, és 

ii. a felnőtt 2019-2020. évi OB2 Országos Bajnokságban résztvevők férfi 

játékosokból álló csapatai, valamint 

iii. a 2020-2021. évi IFL bajnokság magyar csapatai. 

b. Amennyiben valamelyik csapat nem tud elindulni, a megüresedett helyet az MFSZ 

Elnökségének a joga feltölteni, vagy szabadon hagyni. 

c. Túl sok jelentkező esetén az MFSZ az előző szezonban elért helyezés sorrendjében 

bírálja el a nevezési kérelmeket. 

d. A bajnokság 11 helyéből 3 az IFL bajnokságban szereplő csapatoknak van 

fenntartva. 

i. Ezek a helyek lemondás vagy visszalépés esetén más csapatokkal nem 

tölthetőek fel. 

ii. Az International Floorball League-ben szereplő csapatok a rájátszásban való 

részvételt lemondhatják 2020. december 31-ig. 

iii. Határidőn belüli lemondás esetében úgy kell tekinteni, hogy a csapat a 

2020/2021-ben nem vett részt nemzeti bajnoki küzdelmekben (és helyezést 

sem ért el). 

iv. Határidőn belüli lemondás esetén a csapat anyagi és egyéb követeléssel 

valamint kéréssel a Férfi OB1 bajnoksággal kapcsolatban MFSZ felé a 

2020/2021 szezonban nem élhet. 

v. A határidőt követő lemondás bajnokságtól való visszalépésnek minősül.  

(Versenyszabályzat 30.§) 

mailto:vb@hunfloorball.hu
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vi. Lemondás vagy visszalépés esetén a Versenybizottság a Rájátszás és a Final 

Four lebonyolítását felülvizsgálhatja. 

 

7. A bajnokság rendszere 

a. A bajnokág rendszerének meghatározására a nevezések lezárta után kerül sor. A 

következőkben a bajnokság szándék szerinti leírása található, ettől a végső forma teljes 

mértékben is eltérhet a Versenybizottság döntése alapján. 

b. Alapszakasz: a csapatok körmérkőzéses formában, oda-visszavágós rendszerben 

játszanak egymással, ami alapján kialakul az alapszakasz végeredménye.  

i. Az Alapszakaszban az International Floorball League-ben részt vevő csapatok 

nem érintettek. 

c. Rájátszás: a csapatok két, egymás alá rendelt csoportban (Felsőház és Alsóház), 

irányított sorsolású, kétmérkőzéses kieséses rendszerben játszanak 2 fordulót, 

vigaszági lehetőséggel. 

i. Minden forduló első mérkőzésén (odavágó) az alapszakaszban előrébb végzett 

csapat a pályaválasztó. 

ii. Az 1. fordulóban kiesett csapatok a vigaszágra kerülnek, amely az 

alacsonyabb helyezésekről dönt. 

iii. Felsőház résztvevői: az Alapszakasz 1-4. helyezettje 

iv. Alsóház résztvevői: az Alapszakasz 5-8. helyezettje 

v. A Rájátszásban az International Floorball League-ben részt vevő csapatok nem 

érintettek. 

vi. A 2. forduló mérkőzésein a Felsőház egyenesági győztese a Final Fourba 

kerül, a vesztese az 5. helyen zárja a bajnokságot. A további mérkőzések az 

alábbi helyosztóknak felelnek meg: 

1. Felsőház-vigaszág: a 6. helyért 

2. Alsóház-egyeneság: a 8. helyért 

3. Alsóház-vigaszág: a 10. helyért 

d. Final Four: A rájátszásba a Felsőház győztese jut (F1), aki mellé bekapcsolódik az 

International Floorball League-ben szereplő három csapat.  

i. A rájátszást az MFSZ rendezi semleges helyszínen egymás után, amelyre joga 

van pályázatot kiírni. Az Elnökség határozza meg a rájátszás helyszínét, 

legkésőbb 2021. január 31-ig. 

ii. A rájátszás során az IFL-ben szereplő csapatok kapnak egy rangszámot az 

OB1 alapszakasz lezárásának idejében aktuális IFL-beli helyezésük alapján 

(R1-R3). 

iii. A rájátszás két fordulóból áll: 

1. elődöntők 

2. döntő és bronzmérkőzés 

iv. A rájátszás sorsolása irányított. 

1. elődöntő: F1 – R3 

2. elődöntő: R1 – R2 

v. A párharcok egy győzelemig tartanak. 

vi. Az 1. forduló győztesei a döntőben, vesztesei a bronzmérkőzésen folytatják. 

e. A fordulók sorrendjét a Versenynaptár tartalmazza. 

 

8. A bajnokság helyezéseinek eldöntése 
a. Az alapszakaszban győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. 

Az alapszakasz sorrendjét a Versenyszabályzat 28.§ 2./ pontja alapján kell 

meghatározni. 
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b. A rájátszás mérkőzésein a Versenyszabályzat 29.§/2. pontja szerint kell eljárni, és a 

párharcok győzelmét ez alapján kell meghatározni.  

c. A Final Four mérkőzésein a párharcok győztesét a Versenyszabályzat 29.§/1. pontja 

alapján kell meghatározni. 

d. A bajnokság végeredménye: 

1. Döntő győztese 

2. Döntő vesztese 

3. Bronzmérkőzés győztese 

4. Bronzmérkőzés vesztese 

5. Felsőház egyenesági vesztese 

6. Felsőház vigaszági győztese 

7. Felsőház vigaszági vesztese 

8. Alsóház egyenesági győztese 

9. Alsóház egyenesági vesztese 

10. Alsóház vigaszági győztese 

11. Alsóház vigaszági vesztese 

 

9. A bajnokság időrendje 
Az OB1 fordulóinak időpontját a Versenynaptár tartalmazza. 

 

10. Indulási jogosultság a nemzetközi kupákban 
A bajnokságban 1. helyezést elért csapat jogosult indulni a Nemzetközi Floorball Szövetség 

(IFF) 2021-as EuroFloorball Cup/EuroFloorball Challenge sorozatán. Az ehhez kapcsolódó 

költségek az induló egyesületet terhelik. 

 

11. A bajnokság díjazása 
a. A Felsőházat egyeneságon megnyerő csapat díszes vándorkupát kap (Czitrom András 

Vándorkupa). 

i. Az a csapat, amely harmadízben nyeri el a Czitrom András Vándorkupát, 

végérvényesen megtarthatja azt. Az MFSZ a rákövetkező szezon(ok)ra 

biztosítja az értékben megfelelő, új vándorkupát. 

b. A bajnokságban 1. helyezést elért csapat oklevelet, díszes vándorkupát kap, a további 

helyezettek oklevelet kapnak, továbbá az 

1. helyezett 30 db aranyozott érmet, a kupa kicsinyített példányát 

2. helyezett 30 db ezüstözött érmet 

3. helyezett 30 db bronzérmet kap. 

c. Az év játékosa      serleg 

d. A bajnokság legeredményesebb játékosa   serleg 

e. Az év játékvezetője       serleg 

 

A b. pontban meghatározott díjakat az utolsó bajnoki mérkőzésen, míg a c-e. pontban 

meghatározott elismerések a bajnoki évad végén lezárását követően kerülnek átadásra. 

 

12. A bajnokság költségei 
A bajnokság díjazási költségeit a Magyar Floorball Szakszövetség fedezi. Az egyes mérkőzések 

rendezési költségeit a pályaválasztó egyesületek fizetik. A vendégcsapatokat részvételük 

kiadásai terhelik. 
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13. Hivatalos személyek 
a. Az OB1 osztályban a játékvezetőket a Játékvezetői Testület (JT), illetve a Játékvezetői 

koordinátor jelöli ki. 

b. Az OB1 mérkőzéseire kiszabott játékvezetői átalány bruttó 26 000 Ft mérkőzésenként, 

mely összeget a hazai csapat számla (díjbekérő) ellenében köteles kifizetni a mérkőzés 

eredeti időpontját megelőzően legalább 14 nappal. 

i. A Versenybizottság fenntartja a jogot, hogy a játékvezetői átalány összegét 

különösen indokolt esetben, a csapatokat megillető előzetes tájékoztatás mellett 

megváltoztassa. Különösen indokolt esetnek tekintendő az olyan külső 

körülmények változása, melyre az MFSZ nincs hatással. 

c. Az OB1 mérkőzésein a játékvezetői díj nettó 8 000 Ft/játékvezető, mely összeget a 

játékvezetői átalány magában foglalja. 

d. Jegyzőkönyvvezetőről és időmérőről a hazai csapat köteles gondoskodni. A 

mérkőzéseken külön jegyzőkönyvvezető és időmérő szükséges. Jegyzőkönyvvezető 

és az időmérő csak a 15. életévét betöltött, megfelelően felkészített személy lehet. 

Amennyiben a rendező egyesület a zsűri biztosításában mulasztást követ el, a 

mérkőzés lefolyásától függetlenül 10 000 Ft büntetést köteles befizetni a szövetség 

részére. 

e. A jegyzőkönyvvezető és az időmérő ajánlott díja, melyet a rendező csapat a helyszínen 

köteles kifizetni, mérkőzésenként 1 000-1 000 Ft. A csapatok az általuk biztosított 

személyek esetében ettől közös megegyezéssel eltérhetnek.  

f. A versenyellenőri díj 3 000 Ft, amelyet a rendező csapat számla vagy játékvezetői 

költségelszámolás ellenében köteles kifizetni. A versenyellenőrt a mérkőzés előtt 

legalább 48 órával a Játékvezetői Testület vagy a Versenybizottság jelöli ki. Erről 

minden esetben a hazai egyesületet e-mailben értesíti. 

g. A játékvezetőket és a versenyellenőrt utazási költségtérítés illeti meg, amely vagy 

üzemanyag-térítés (NAV-norma szerint), vagy vasútjegy-térítés (MÁV számla 

alapján). Az üzemanyag-térítés csak egy személygépkocsira vonatkozhat, a két 

játékvezetőnek és a versenyellenőrnek együtt kell utaznia! Az utazási költségtérítést a 

játékvezetői átalány magában foglalja. 

 

14. Játékjogosultság 

A floorball játékos játékjogosultságának feltételei: 

a. érvényes versenyengedély (Versenyszabályzat 14.§ 1./) 

b. érvényes sportorvosi engedély (Versenyszabályzat 14.§ 1./) 

c. a bajnokságban azon férfi játékos szerepelhet, aki 2020. december 31-ig betölti a 16. 

életévét, illetve aki 2020. december 31-ig betölti 14. életévét és tagja a magyar 

felnőtt/utánpótlás férfi válogatott keretének.  

 

 

15. Utánpótlás nevelés 

A 2020-2021-as bajnokságban a csapatoknak kötelező legalább 12 kreditpontot összegyűjteni.  

 

Kredit pont jár: 

a. Utánpótlás csapat nevezése és végig versenyeztetése 10 kredit, 

b. Utánpótlás torna rendezése legalább 4 csapat részvételével 3 kredit, 

c. Játékvezető pár (2 fő) delegálása az előírtakon felül, akik havonta egy alkalommal 

kötelezhetők játékvezetésre 2 kredit, 

d. Sportágbemutató tartása legalább négy óra időtartamban 1 kredit. 
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16. A floorball játékosok felszerelése 

a. A floorball játékosok a bajnokság során állandó mezszámot viselnek. Változó 

mezszám esetén a Versenybizottság előbb figyelmeztetni fogja a csapatot, majd 

pénzbüntetést alkalmaz. 

b. A bajnokság közben játékjogosultságot szerzett floorball játékos mezének számát a 

pályára lépést megelőzően le kell adni az MFSZ-nek a pótnevezéssel együtt. 

 

17. A mérkőzések tárgyi feltételei 
a. A bajnoki mérkőzéseket a pályaválasztó egyesület által meghatározott – a bajnoki 

mérkőzésekre alkalmas padlójú – csarnokban kell lejátszani, lehetőség szerint IFF által 

hitelesített palánkkal. 

b. A bajnokság kezdete előtt a pályát, kapukat, palánkot a Versenybizottság hitelesíti, 

melynek költségeit egyszeri alkalommal a MFSZ állja. (Versenyszabályzat 19.§ 5./) 

c. A hazai csapatnak minden mérkőzésre olyan digitális időmérő eszközt kell 

biztosítania, melyen a hátralévő időt és az eredményt a játékvezetők, játékosok, 

csapatvezetők és a nézők is jól láthatják (Versenyszabályzat 19.§ 3./). Ennek 

elmulasztása esetén a játékvezető jelentése alapján a Versenybizottság első 

alkalommal figyelmeztet, majd a további esetekben egységesen 10 000 Ft büntetést 

szab ki. 

d. A mérkőzéslabdán kívül további 5 db tartalék labdát kell a játékvezetőnek a mérkőzés 

előtt bemutatni, amely tartaléklabdák csere labdák a mérkőzés időtartam alatt. A 6 db 

labda kizárólag azonos márkájú, típusú, minőségű és színű lehet. 

 

18. Egyéb rendelkezések 
a. Ezen versenyben a biztosítandó bemelegítési idő 20 perc, illetve a hazai egyesület 

köteles a vendégcsapat számára öltözőt biztosítani 30-30 perccel a mérkőzés előtt és 

után. Ennek elmulasztása 10 000 Ft-os pénzbüntetést vonhat maga után. 

b. A bajnokság közben visszalépő, kizárt vagy törölt egyesület a 2020-2021. bajnoki 

évben kettővel alacsonyabb bajnoki osztályban nevezhet. 

c. Az alapszakasz elhalasztott mérkőzéseit (az őszieket 2020. december 31-ig) legkésőbb 

az alapszakasz utolsó fordulójának hétvégéjéig le kell játszani. 

d. A rájátszás mérkőzéseit sem előre hozni, sem halasztani nem lehet. 

e. A bajnokság során a jegyzőkönyv vezetése online történik. Papír alapú jegyzőkönyv 

vezetése nem szükséges, kivéve, ha műszaki, technikai probléma az online vezetést 

nem teszi lehetővé. A pályaválasztó csapat - erre az esetre - köteles papír alapú 

jegyzőkönyvet biztosítani, melyet három példányban kell kitölteni. Egy példány a 

pályaválasztó csapaté, egy a vendég egyesületé, egy a Szakszövetséget illeti meg. Az 

így vezetett mérkőzés eredményét a mérkőzés napján 24 óráig, a teljes jegyzőkönyvet 

a mérkőzést követő nap 24 óráig a pályaválasztó egyesület köteles feltölteni az MFSZ 

honlapjára (www.hunfloorball.hu). Ennek elmulasztása 10 000 Ft-os pénzbüntetést 

vonhat maga után. 

f. Amennyiben az online jegyzőkönyv vezetése a rendező csapatnak felróható okból nem 

történik meg, akkor a rendező csapat 10 000 Ft büntetést köteles fizetni a 

Szakszövetség részére. 

g. Amennyiben valamely osztályozót játszó csapat szerepel a Magyar Kupa döntőjében, 

abban az esetben a mérkőzést a pótnapon kell lejátszani. 

h. Minden nevező egyesület köteles csapatonként különböző, legalább két állandó pár, 

azaz 4 fő játékvezetőt biztosítani a Játékvezetői Testület, illetve a Játékvezetői 

koordinátor számára, akiknek kötelességük rendelkezésre állni, amennyiben a 

http://www.hunfloorball.hu/
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Játékvezetői Testülettől, illetve a Játékvezetői koordinátortól felkérést kapnak. A 

bajnoki idény alatt egy játékvezető három alkalommal kérhet mentességet, azonban az 

egyesületnek kötelező megfelelően pótolni a mentességet kért játékvezetőt. Mulasztás 

esetén az egyesület első alkalommal 10 000 ft, utána minden esetben 20 000 forintos 

büntetést köteles fizetni az MFSZ részére. A Játékvezetőknek nem szükséges az adott 

egyesület tagjainak lenniük. 

i. A mérkőzéseken a rendező csapat köteles a kilátogatóktól regisztrációs jegyet szednie, 

amelyek darabszámának meg kell egyeznie a mérkőzés jegyzőkönyvében szereplő 

nézőszámmal. Amennyiben ezt egy csapat elmulasztja, első alkalommal 10 000 Ft, 

utána minden esetben 20 000 Ft büntetést köteles fizetni az MFSZ részére. A 

regisztrációs jegyek egyéb módon is helyettesíthetők, amennyiben a helyettesítő 

módszer a nézőszám pontos megállapítására alkalmas, és a Versenybizottság 

előzetesen jóváhagyta azt. 

 

 

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdésekben 

a Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzata, Igazolási, Átigazolási Szabályzata, 

Fegyelmi Szabályzata, valamint az IFF szabályzatai az irányadóak. 

 

Budapest, 2020. június 30. 
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 1. számú melléklet 

Az egyéni díjazások teljesítésének feltételei 

Az év játékosa 

A díjazott floorball játékos a versenykiírás szerinti bajnoki és kupa-mérkőzések legalább 

75%-án pályára lépett az éves versenynaptárban szereplő mérkőzések közül. A díjazásának nem 

feltétele, hogy a floorball játékos válogatott kerettag legyen.  

A bajnokság legeredményesebb játékosa:  

A bajnokság legeredményesebb játékosa cím eldöntésénél a bajnokságban szerzett pontok 

számítanak. Ha kettő vagy több floorball játékos ér el azonos eredményt, akkor az alábbi 

sorrend alapján kell kiszámítani a legeredményesebb játékost: 

-  kevesebb mérkőzés szám alatt érte el a szerzett pontjainak számát; 

- ha ez is egyenlő, akkor az a játékos, aki több gólt szerzett; 

- ha ez is egyenlő, akkor megosztottan kapják a díjat. 

Az év játékvezetője 

Az év játékvezetőjét a Játékvezetői Testület többségi szavazás útján választja meg. 

 


