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A LIGAKUPA ABBAN AZ ESETBEN KERÜL MEGRENDEZÉSRE, HA EZT AZ 

OB1 ÉS OB2 BAJNOKSÁGOK LEBONYOLÍTÁSA LEHETŐVÉ TESZI. 

 

1. A bajnokság rendezője és neve 

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

vezi és működteti. 

b. A 2017-2018. évi Liga Kupa amatőr rendszerű, férfi, felnőtt, nagypályás floorball baj-

nokság. 

c. A bajnokság hivatalos neve: Liga Kupa. A bajnokság kezdetéig a Szakszövetség fenn-

tartja 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. A bajnokságban induló csapatok teljesítmény sorrendjének objektív megállapítása. 

c. Az első- és másodosztályú csapatok színvonalas versenyzésének biztosítása, rájátszási 

lehetőség biztosítása számukra. 

d. A Fair Play magatartás érvényre juttatása. 

e. 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 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 nevezés automatikus a 2017-2018-as OB1 és OB2 bajnokságokban elért helyezések függvé-

nyében. 

 

5. Sorsolás 

A sorsolást legkésőbb 2018. április 8-án tartja a Versenybizottság. A sorsolás nyilvános. 

 

6. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma 

A bajnokság tervezett létszáma 8 csapat. 

a. A 2017-2018-as Férfi OB1 alapszakaszának végeredménye alapján 5-9. helyezett csa-

patok. 

b. A 2017-2018-as Férfi OB2 végeredménye alapján az 1-3. helyezett csapatok. 
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7. A bajnokság rendszere 

Tervezett lebonyolítás. A csapatokat két négyes csoportba sorsolja a Versenybizottság, ahol 

minden együttes egy alkalommal játszik a csoportjában lévő további csapatokkal. A két cso-

portgyőztes mérkőzik meg a Liga Kupáért a bajnokság döntőjében. 

 

8. A bajnokság helyezéseinek eldöntése 

Győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. A bajnokság sorrendjét alap-

esetben a több szerzett pont határozza meg. Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt 

(Versenyszabályzat 28.§): 

a. egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége 

b. egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége 

c. egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken szerzett több gól 

d. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége 

e. a bajnoki mérkőzéseken szerzett több gól 

f. megismételt mérkőzést kell rendezni 

 

9. A bajnokság időrendje 

A Liga Kupa fordulóinak időpontját a Versenynaptár tartalmazza. 

 

10. A bajnokság díjazása 

a. Csoportos lebonyolítás esetén mindkét csoportban 1. helyezést elért csapat oklevelet, 

díszes kupát kap, a további helyezettek oklevelet kapnak, továbbá az 

1. helyezett 30 db aranyozott érmet, 

2. helyezett 30 db ezüstözött érmet 

 

11. A bajnokság költségei 

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

rendezési költségeit a pályaválasztó egyesületek fizetik. A vendégcsapatokat részvételük kiadá-

sai terhelik. 

 

12. Hivatalos személyek 

a. A Liga Kupában a játékvezetőket a Játékvezetői Testület (JT) jelöli ki. 

b. A Liga Kupa mérkőzésein a játékvezetői díj bruttó 5 000 Ft/játékvezető, mely összeget 

a hazai csapat számla vagy játékvezetői költségelszámolás ellenében köteles kifizetni. 

c. 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, 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. 

d. 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.  

e. 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 a Játékvezetői Testület vagy a Versenybizottság jelöli ki. Erről minden 

esetben a hazai egyesületet e-mailben értesíti. 

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

üzemanyag-térítés (NAV-norma szerint), vagy vasútjegy-térítés (MÁV számla alap-
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ján). Az üzemanyag-térítés csak egy személygépkocsira vonatkozhat, a két játékveze-

tőnek és a versenyellenőrnek együtt kell utaznia! Az utazási költségtérítést a hazai 

csapat számla vagy játékvezetői költségelszámolás ellenében köteles kifizetni. 

 

13. Játékjogosultság 

A floorball játékos játékjogosultságának feltételei: 

a. érvényes versenyengedély 

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

c. a bajnokságban azon játékos szerepelhet, aki az adott egyesület Férfi OB1 vagy Férfi 

OB2 osztályban (2017-2018-as évad) szereplő csapatában versenyengedéllyel rendel-

kezik. 

 

14. A floorball játékosok felszerelése 

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

szám esetén a Versenybizottság előbb figyelmeztetni fogja a csapatot, majd pénzbün-

tetést alkalmaz. 

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

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

 

15. A mérkőzések tárgyi feltételei 

a. A bajnoki mérkőzéseket a pályaválasztó egyesület által meghatározott – a bajnoki mér-

kőzésekre 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 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 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. 

 

16. Egyéb rendelkezések 

a. Ezen versenyben a biztosítandó bemelegítési idő 20 perc, illetve a hazai egyesület kö-

teles a vendégcsapat számára öltözőt biztosítani 30-30 perccel a mérkőzés előtt és után. 

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

b. Az elhalasztott mérkőzéseket legkésőbb 2018. április 30-ig le kell játszani. 

c. A rájátszásos lebonyolítás esetén a rájátszás mérkőzéseit a Versenyszabályzat szerint 

lehet előre hozni, illetve halasztani. 

d. 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 

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. 

http://www.hunfloorball.hu/
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e. 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. 

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

abban az esetben a mérkőzést a pótnapon kell lejátszani. 

 

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, 2017. május 31. 
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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. 

 


