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1. A verseny rendezője
A versenyt a Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban MFSZ) írja ki, szervezi és
működteti.
2. A verseny célja
a. A magyar floorball fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása.
b. A Szuperkupa elnyerése.
c. A floorball sportág népszerűsítése.
3. A verseny részvételi feltételei
A versenybe olyan egyesület nevezhető, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
a. Az MFSZ felé legalább 30 napja lejárt tartozása nincs, és vállalja, hogy ezt az állapotot
a verseny végéig fenntartja.
b. Nincs lejárt határidejű elszámolási kötelezettsége a szövetség 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.
4. Nevezés
a. A nevezés automatikus és díjtalan.
b. A játékosokat az állandó mezszám feltüntetésével legkésőbb hét nappal a mérkőzések
előtt kell a www.hunfloorball.hu oldalon feltölteni és nevezni csapatonként.
c. A játékos nevezési listán minimum 12 játékosnak kell szerepelnie.
5. A verseny résztvevői
A verseny automatikus nevezésű.
a. A férfi döntőt a 2020-2021-es évadban a Férfi OB1 bajnokság első helyezettje, illetve
ugyanezen évadban a Magyar Kupa győztese játsszák. Amennyiben a bajnokság első
helyezettje és a Magyar Kupa győztese azonos csapat lenne, a döntő másik résztvevője
a Férfi OB1 bajnokság második helyezettje az azonos évadból.
b. A női döntőt a 2020-2021-es évadban a Női Országos Bajnokság első helyezettje, illetve
ugyanezen évadban a Magyar Kupa győztese játsszák. Amennyiben a bajnokság első
helyezettje és a Magyar Kupa győztese azonos csapat lenne, a döntő másik résztvevője
a Női Országos bajnokság második helyezettje az azonos évadból.
6. A verseny rendszere
A verseny egy döntő mérkőzésből áll, ahol a győztest a floorball Játékszabályok alapján kell
kihirdetni.
7. A verseny időrendje
A SZK döntő időpontját a Versenynaptár tartalmazza.
8. A verseny díjazása
A kupában 1. helyezést elért csapat díszes kupát kap, továbbá az
1. helyezett
30 db aranyozott érmet
2. helyezett
30 db ezüstözött érmet.
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9. A verseny költségei
A verseny díjazási költségeit a Magyar Floorball Szakszövetség fedezi. A vendégcsapatokat
részvételük kiadásai terhelik.
10. Hivatalos személyek
a. A Szuperkupában a játékvezetőket a Játékvezetői Testület (JT) jelöli ki.
b. A Szuperkupa mérkőzésein a játékvezetői díj nettó 8 000 Ft/játékvezető.
c. 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.
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, mely összeget a hazai 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.
f. 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!
11. Játékjogosultság
A floorball játékos játékjogosultságának feltételei:
a. érvényes versenyengedély
b. érvényes sportorvosi engedély (Versenyszabályzat 14.§ 1./)
c. a versenyben azon játékos szerepelhet, aki 2020. december 31-ig betölti a 14. életévét.
12. A floorball játékosok felszerelése
a. A floorball játékosok a verseny során állandó mezszámot viselnek. Változó mezszám
esetén a Versenybizottság előbb figyelmeztetni fogja a csapatot, majd pénzbüntetést
alkalmaz.
b. A verseny közben játékjogosultságot szerzett floorball játékos mezének számát a
pályára lépést megelőzően le kell adni az MFSZ-be a pótnevezéssel együtt.
13. 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 hazai csapatnak a meghatározott mérkőzésekre 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.
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c. 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.
14. 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. Döntőt halasztani nem lehet.
c. A kupa 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 10000 Ft-os pénzbüntetést
vonhat maga után.
d. 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.
e. Amennyiben a döntő mérkőzésen a játékszabályok szerinti Végleges kiállítás történik,
akkor a következményeket a csapatok nevezéseinek megfelelő, 2021-2022-es országos
bajnokság mérkőzésein kell érvényesíteni.
f. 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 verseny 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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