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1. A bajnokság rendezője és neve 

a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség, Az Osztrák Floorball Szövetség és 

a Szlovén Floorball Szövetség közös Testülete írja ki, szervezi és működteti. 

b. A 2020-2021. évi International Floorball League amatőr rendszerű, férfi, felnőtt, nagy-

pályás floorball bajnokság. 

c. A bajnokság hivatalos neve: IFL. A bajnokság kezdetéig a Testület fenntartja magának 

a névértékesítési jogot. Amennyiben a névértékesítés megtörténik, a bajnokság részt-

vevői a bajnokságra való bárminemű (média, honlap, stb) hivatkozás alkalmával kö-

telesek a teljes név használatára. 

 

2. A bajnokság célja 

a. Az IFF Each One Teach One programjához illeszkedve az egymással szomszédos or-

szágokkal együttesen a floorball fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok meg-

valósítása. 

b. A 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 magyarországi kvóta – 3 csapat – terhére a bajnokságba olyan MFSZ 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 tartal-

mazza); 

ii. kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal; 

d. Nevezéssel együtt csatolandó dokumentumok: 

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

nál 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.hunflo-

orball.hu oldalon megtalálható formanyomtatvány alapján lehet. Tárgymezőbe kérjük 

a „Nevezés IFL” megnevezést írni.  

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

zésének határideje 2020. július 15. 24 óra. 

c. A bajnokságba történő nevezéssel a csapat vállalja az OB1-ban való részvételt, amely-

ről azonban 2020. december 31-ig lemondhat. 

i. Lemondás esetén a csapat anyagi és egyéb követeléssel valamint kéréssel a 

Férfi OB1 bajnoksággal kapcsolatban MFSZ felé a 2020/2021 szezonban nem 

élhet. 

mailto:fotitkar@hunfloorball.hu
http://www.hunfloorball.hu/
http://www.hunfloorball.hu/
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ii. A határidőt követő lemondás bajnokságtól való visszalépésnek minősül.   

(Versenyszabályzat 30.§) 

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

szám: 11600006-00000000-41595084) legkésőbb 2020. július 31. 24 óráig. A befize-

tett összegről a Szakszövetség számlát állít ki. 

e. A benevezett játékosok nevét az állandó mezszám feltüntetésével 2020. szeptember 

15. 24 óráig lehet feltölteni a bajnokság adminisztrációs felületén. 

f. A versenyengedély díja 4 000 Ft, mely az MFSZ-nek fizetendő. 

g. A játékos nevezési listán minimum 18 játékosnak kell szerepelnie. 

h. A bajnokságba korlátlan számú játékos pótnevezhető. 

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

tött játékos, aki az adott egyesületnél egy másik, magyar felnőtt bajnokságban – OB1, 

OB2 - résztvevő csapatba már nevezve van. A kettős nevezés nem minősül átigazolás-

nak, de az alapszakasz lezárását követően csak azon osztályban marad érvényes a já-

tékengedélye, amelyikben először pályára lép. 

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

írásában foglalt versenyengedély kétszerese fizetendő. 

 

5. Sorsolás 
A sorsolást a Testület 2020. július 31-ig tartja meg.  

 

6. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma 
a. A bajnokságban legfeljebb 9 csapat vehet részt, melyek a következők közül kerülhet-

nek ki: 

i. Magyar Floorball Szakszövetség: 3 csapat 

ii. Osztrák Floorball Szövetség: 3 csapat 

iii. Szlovén Floorball Szövetség: 3 csapat 

b. Az MFSZ részéről általánosan az alábbi csapatok delegálhatóak: 

i. A tárgyszezont megelőző szezonban a Férfi OB1. 1-4. helyezettje, a helyezési 

sorrendjüknek megfelelően kiosztva a kvótát. 

ii. Amennyiben a tárgyszezont megelőző szezon még nem lezárt, vagy abban ered-

ményt hirdetni nem lehet, elsődlegesen az előző szezonban induló IFL csapatok 

számára ajánlható fel az indulás joga. 

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

Elnökségének a joga feltölteni, vagy szabadon hagyni. 

 

7. A bajnokság rendszere 

a. Alapszakasz: körmérkőzéses formában, oda-visszavágós rendszerben, 18 bajnoki for-

duló keretében játszik 9 csapat egymással, ami alapján kialakul az alapszakasz vég-

eredménye. A fordulók sorrendjét a Versenynaptár tartalmazza. 

i. A Testület fenntartja a jogot, hogy a sorsoláskor egy adott hétvége mindkét nap-

jára kijelöljön mérkőzést. 

b. Döntő: Az alapszakasz első négy helyezettje jut be a döntőbe. A döntőt a Testület 

rendezi semleges helyszínen melyre joga van pályázatot kiírni. A Testület határozza 

meg a döntő helyszínét, legkésőbb 2020. december 31-ig. 

i. Az elődöntők és döntők un. „final four” jelleggel kerülnek megrendezésre, 

szombaton az elődöntők, vasárnap a döntők. 

 

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

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

rozni. 

b. A döntő mérkőzésein a Játékszabály 203 és 204 pontjai szerint kell eljárni. Az ily 

módon győzelmet elérő csapat a párharc győztese. 

c. A bajnokság végeredménye: 

1. D1 győztese 

2. D1 vesztese 

3. D2 győztese 

4. D2 vesztese 

5. Alapszakasz 5. helyezettje 

6. Alapszakasz 6. helyezettje 

7. Alapszakasz 7. helyezettje 

8. Alapszakasz 8. helyezettje 

9. Alapszakasz 9. helyezettje 

 

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

 

10. A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén 
A Testület fenntartja a jogot, hogy a 2021-2022-es IFL kiírásában rendelkezzen a következő 

bajnokság nevezőiről. 

 

11. A bajnokság díjazása 
a. 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. 

b. Az év játékosa      serleg 

c. A bajnokság legeredményesebb játékosa   serleg 

 

Az a. pontban meghatározott díjakat az utolsó bajnoki mérkőzésen, míg a b-c. pontban megha-

tározott elismerések a bajnoki évad végén kerülnek átadásra. 

 

12. A bajnokság költségei 
A bajnokság díjazási költségeit a Testület tagszervezetei fedezik. Az egyes mérkőzések rende-

zési költségeit a pályaválasztó egyesületek fizetik. A vendégcsapatokat részvételük kiadásai 

terhelik. 

 

13. Hivatalos személyek 
a. Az IFL magyarországi mérkőzéseire a játékvezetőket a Játékvezetői Testület (JT), il-

letve a Játékvezetői koordinátor jelöli ki. 

b. Az IFL magyarországi 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 kü-

lönösen indokolt esetben, a csapatokat megillető előzetes tájékoztatás mellett 

megváltoztassa. Különösen indokolt esetnek tekintendő az olyan külső körül-

mények változása, melyre az MFSZ nincs hatással. 
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c. Az IFL magyarországi 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 mérkőzé-

seken külön jegyzőkönyvvezető és időmérő szükséges. Jegyzőkönyvvezető és az idő-

mérő csak a 15. életévét betöltött, angolul legalább közép szinten beszélő, megfelelően 

felkészített személy lehet. Amennyiben a rendező egyesület a zsűri biztosításában mu-

lasztást követ el, a mérkőzés lefolyásától függetlenül 10 000 Ft büntetést köteles befi-

zetni 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 leg-

alább 48 órával az MFSZ Játékvezetői Testülete vagy az MFSZ Versenybizottsága 

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 alap-

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

tőnek és a versenyellenőrnek együtt kell utaznia! Az utazási költségtérítést a játékve-

zetői 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 fel-

nőtt/utánpótlás férfi válogatott keretének.  

 

15. Utánpótlás nevelés 

A 2020-2021-as bajnokságban a csapatoknak kötelező legalább egy utánpótlás csapatot nevezni 

és végig versenyeztetni az MFSZ által kiírt Fiú U16 utánpótlás bajnokságban.  

 

16. A floorball játékosok felszerelése 

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

szám esetén a Testület előbb figyelmeztetni fogja a csapatot, majd pénzbüntetést al-

kalmaz. 

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

pályára lépést megelőzően le kell adni a Testületnek a pótnevezéssel együtt. 

 

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

kőzésekre alkalmas padlójú – csarnokban kell lejátszani, IFF által hitelesített palánk-

kal. 

b. A bajnokság kezdete előtt a pályát, kapukat, palánkot az MFSZ Versenybizottsága hi-

telesíti, melynek költségeit egyszeri alkalommal a MFSZ állja. (Versenyszabályzat 

19.§ 5./) IFL hitelesítést kizárólag az a helyszín kaphat, amely: 

i. rendelkezik a nemzetközi előírásoknak megfelelő fényerejű világítással, és 

ii. rendelkezik legalább 100 kiépített vagy mobil ülőhellyel, kijelölt vendég szur-

kolói szektorral, és 
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iii. rendelkezik legalább 4 zárható, zuhanyzóval ellátott öltözővel a csapatok, il-

letve 1-1 zárható öltözővel a játékvezetők számára és az esetleg dopping ellen-

őrzések esetére, 

iv. rendelkezik megfelelő hangosítással. 

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

nia, 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 20 000 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. A mérkőzések rendezési előírásai 
a. Ezen versenyben a biztosítandó bemelegítési idő 30 perc, illetve a hazai egyesület kö-

teles a vendégcsapat számára öltözőt biztosítani 40-40 perccel a mérkőzés előtt és után. 

Ennek elmulasztása 50 000 Ft-os pénzbüntetést vonhat maga után. 

b. A rendező köteles minden mérkőzésre kihelyeznie jól látható helyre a résztvevő csa-

patok országainak zászlóját. Ennek elmulasztása 20 000 Ft-os pénzbüntetést vonhat 

maga után. 

c. A rendező a mérkőzések időrendjének meghatározásakor, lebonyolításkor köteles kö-

vetni a jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti protokollt. 

d. A pályaválasztó csapat köteles jelen kiírás 13/d. pontjában írt hivatalos személyeken 

túl gondoskodni a kilátogató nézők szórakoztatására hivatott zenéről, szpíkerről. En-

nek elmulasztása 50 000 Ft-os pénzbüntetést vonhat maga után. 

i. A szpíker köteles a csapatokat köszönteni, az első sorokat a játék kezdete előtt 

bemondani és a közönséget a mérkőzésen történt fontosabb eseményekről tájé-

koztatni. 

ii. Zenének a bemelegítés, és a szünetek alatt, illetve játékmegszakításokkor kell 

szólnia. 

e. A pályaválasztó csapat köteles minden hazai mérkőzését élőben, az interneten térítés-

mentes formában közvetíteni. Ennek elmulasztása 50 000 Ft-os pénzbüntetést vonhat 

maga után. 

 

19. Egyéb rendelkezések 
a. A bajnokság hivatalos nyelve az angol, így a mérkőzések során minden résztvevő kö-

teles angolul kommunikálni, ideértve a játékvezetőket, játékosokat, csapatvezetőket, 

zsűri tagjait. 

b. A bajnoksággal kapcsolatos különböző díjakat az MFSZ által delegált csapatok min-

den esetben az MFSZ-nek fizetik meg. 

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

ben az IFL-be és a magyar bajnoki versenyrendszer legfelső osztályába nem nevezhet. 

d. Az alapszakasz elhalasztott mérkőzéseit legkésőbb az alapszakasz utolsó fordulójának 

hétvégéjéig le kell játszani. 

e. A döntő mérkőzéseit sem előre hozni, sem halasztani nem lehet. 

f. 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 jegy-

zőkönyvet biztosítani, melyet három példányban kell kitölteni. Egy példány a pálya-

választó csapaté, egy a vendég egyesületé, egy a Szakszövetséget illeti meg. Az így 
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vezetett mérkőzés eredményét a mérkőzés napján 24 óráig, a teljes jegyzőkönyvet a 

mérkőzést követő nap 24 óráig a pályaválasztó egyesület köteles feltölteni a bajnokság 

adminisztrációs felületére. Ennek elmulasztása 10 000 Ft-os pénzbüntetést vonhat 

maga után. 

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

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

ség részére. 

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

azaz 4 fő játékvezetőt biztosítani az MFSZ Játékvezetői Testülete, illetve a Játékveze-

tői koordinátora számára, akiknek kötelességük rendelkezésre állni, amennyiben a Já-

tékvezetői Testülettől, illetve a Játékvezetői koordinátortól felkérést kapnak. A bajnoki 

idény alatt egy játékvezető három alkalommal kérhet mentességet, azonban az egye-

sületnek kötelező megfelelően pótolni a mentességet kért játékvezetőt. Mulasztás ese-

tén az egyesület első alkalommal 10 000 ft, utána minden esetben 20 000 forintos bün-

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

egyesület tagjainak lenniük. 

i. A magyarországi mérkőzéseken a rendező csapat köteles a kilátogatóktól regisztrációs 

jegyet szednie, amelyek darabszámának meg kell egyeznie a mérkőzés jegyzőkönyv-

ében 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 előzete-

sen jóváhagyta azt. 

 

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdésekben 

a Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzata, Igazolási, Átigazolási Szabályzata, Fe-

gyelmi 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 sor-

rend 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. 
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 2. számú melléklet 

 

 

MÉRKŐZÉS RENDEZÉSI PROTOKOLL - IDŐBEOSZTÁS 

 

 

MÉRKŐZÉS ELŐTTI IDŐREND 

Mérkőzés előtti idő Teendő 

0:40  bemelegítés kezdődik (zene indul) 

0:10  bemelegítés vége (hangjelzés) 

0:05 csapatok felsorakoznak a bevonulásra 

0:04 bevonulás, játékvezetők majd a csapatok, a 

kapukat megkerülve a nézők felé felállnak, 

nézők üdvözlés 

0:03 csapatok elhagyják a pályát a cserepad irá-

nyában 

0:02 első sorok bejelentése kapus-védő-támadó 

sorrendben, először a vendég, majd a hazai 

csapat (szpíker) 

0:00 a mérkőzés elkezdődik 

 

 

MÉRKŐZÉS UTÁNI IDŐREND 

Mérkőzés utáni idő Teendő 

0:01 csapatok felállnak egymással szemben 

0:02 csapatok megköszönik egymásnak a mérkő-

zést angol nyelven 

0:04 csapatok kézfogással lezárják a mérkőzést, 

majd elhagyják a játékteret 

 

 

 


