Magyar Floorball Szakszövetség

Unihoki Utánpótlás Floorball Szabadidős
Bajnokság Versenykiírása
2014 - 2015

Budapest, 2014.május 31.

Magyar Floorball Szakszövetség

2014-2015 UNIHOKI UP versenykiírás

1. A bajnokság rendezője és neve
a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban MFSZ) írja ki, szervezi és működteti.
b. A bajnokság hivatalos neve: Unihoki Utánpótlás Bajnokság Az adott korosztály bajnoksága nevének használata: Unihoki fiú/leány U korosztály OB pl. Unihoki fiú U13
OB. 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. A sportág utánpótlással foglalkozó csapatai, egyesületei, iskolái számára rendszeres,
bajnoki rendszerben lebonyolított versenyzési, illetve játéklehetőség biztosítása.
d. A Fair Play magatartás érvényre juttatása.
e. A floorball sportág népszerűsítése.
3. A bajnokság részvételi feltételei
A bajnokságba minden olyan csapat 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 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. Bajnokságok, korosztályok
a.
i. Fiú U14
2001.01.01. és 2005.12.31. között születettek
ii. Fiú U12
2003.01.01. és 2007.12.31. között születettek
iii. Fiú U10
2005.01.01. és 2009.12.31. között születettek
b.
i. Leány U14 2001.01.01. és 2005.12.31. között születettek
ii. Leány U12 2003.01.01. és 2007.12.31. között születettek
iii. Leány U10 2005.01.01. és 2009.12.31. között születettek
c.
i. U8
2007.01.01. és 2010.12.31 között születettek
d. Leány bajnokságokban lehetőség van túlkoros játékosok szerepeltetésére:
i. az adott egyesület magasabb korosztályaiban túlkoros játékosként játékos nem
szerepelhet;
ii. nem lehet nevezni felnőtt női (OB1-es) bajnokságba
iii. a túlkoros játékos maximum egy évvel lehet idősebb
iv. az adott korosztályban legfeljebb 2 túlkoros játékost lehet nevezni
v. a túlkoros játékost a jegyzőkönyvben a születési dátumoz tett jellel meg kell
jelölni.
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e. Az U8-as bajnokságban bármilyen összetételű csapatok versenyezhetnek.
5. 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 Unihoki” megnevezést írni.
i. A teljes bajnokságra vonatkozó nevezés beérkezésének határideje: 2014. augusztus 8. 24.00. A pótlás, javítás beérkezésének határideje 2014. szeptember
7.
b. Két féle nevezési lehetőség:
i. Egész éves nevezés egyszeri nevezési díj mellett, ezzel kötelezettséget vállalva
legalább egy forduló megrendezésére (a rendezéssel járó költségeket a rendező
egyesület viseli).
ii. Alkalmankénti nevezés egy-egy kupára, mellyel további csapatok bevonása a
cél.
c. A nevezési díj összege 5 000 Ft a teljes évadra és minden alkalommal 10 000 Ft a játéknapokra azon csapatoknak, akik nem neveztek a teljes bajnokságra, melyet az
MFSZ számlájára kell átutalni legkésőbb 2014. augusztus 8. 24.00 óráig, illetve két
héttel a játéknapot megelőzően. (számlaszám: 11600006-00000000-41595084) A befizetett összegről a Szakszövetség számlát állít ki.
d. Azon egyesületnek vagy egyéb szervezetnek, amelyik legalább négy korosztályban
összesen 4 vagy több csapatot nevez – beleértve a nagypályás utánpótlás csapatokat
is -, a nevezési díja a nevezett csapatok számától függetlenül 20 000 Ft.
e. A teljes bajnokságra vonatkozó rajtengedély díja 1 000 Ft/játékos. A több korosztályban is nevezett játékosok után csak egy rajtengedély megfizetése szükséges. Játékengedély megfizetése csak a teljes bajnokságra nevezetteknek szükséges, míg az
alkalmi 10 000 Ft nevezési díj magában foglalja az adott játéknapon pályára lépő játékosok rajtengedélyét.
f. A benevezett játékosok nevét fel kell tölteni és nevezni csapatonként az állandó mezszám feltüntetésével 2014. szeptember 14-én 24:00-ig a www.hunfloorball.hu oldalon, vagy két héttel a játéknapot megelőzően az MFSZ elérhetőségeire eljuttatni
(fotitkar@hunfloorball.hu; vb@hunfloorball.hu)
g. A rajtengedély díját a játékos nevezéssel egyidejűleg kell átutalni az MFSZ számlájára.
h. A játékos nevezési listán minden csapatnál minimum 6 játékosnak kell szerepelnie.
i. A bajnokságba tetszőleges számú játékos pótnevezhető a rajtengedélyi díj egyidejű
megfizetésével.
6. Sorsolás
A sorsolást 2014. augusztus 23-án tartja a Versenybizottság. A sorsolás nyilvános.
7. A bajnokság rendszere
a) A meghirdetett bajnokságok legalább 3 csapat nevezése esetén indulnak el. Amennyiben ennél kevesebb csapat nevez valamelyik sorozatba, az Elnökség dönthet a csapatok eggyel kisebb vagy eggyel nagyobb korosztályba történő besorolásáról, annak
szabályairól.
b) A bajnokság rendszerének meghatározására a nevezések lezárta után kerül sor. A következőkben a bajnokság szándék szerinti leírása található, ettől a végső forma teljes
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mértékben is eltérhet. Az előzetes egyeztetéseket figyelembe véve, a kupa rendszerű,
játéknapokra bontott lebonyolítási forma a legmegfelelőbb, ezzel elkerülhetővé válnak
az év közbeni visszalépések.
i. A játékerő differenciálása céljából megfelelő nevezés esetén kétszintű bajnokság is indítható. A bontás történhet a nevezéskor megadott választás szerint
vagy előselejtező torna alapján.
ii. A csapatok játéknapokon mérkőznek meg egymással, a nevezéstől függő csoportokban és rendszerben.
iii. A bajnokságot mérkőzéseit az MFSZ rendezi és szervezi 6-8 játéknapon, egy
játéknapon akár több helyszínen, egy helyszínen akár több korosztály számára.
iv. A csapatok az MFSZ által kiadott Kiegészítő Unihoki Szabálykönyv szerint
játszanak; egyszerre 4 játékos tartózkodhat a pályán, akik közül legfeljebb 1
lehet kapus.
A korosztályok versenyrendszere úgy kerül kialakításra, hogy egy csapat 4-6 játéknapon lépjen pályára.
8. Játékidő
a. U8, U10
b. U12, U14

2x10 perc, futóórával
2x15 perc, futóórával

A Versenybizottság a bajnokság rendszerének ismeretében a sorsolás előtt jogosult a játékidő
felülvizsgálatára is.
9. A bajnokság helyezéseinek eldöntése
a. A játéknapokon a győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.
A játéknap sorrendjét alapesetben a több szerzett pont határozza meg. Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt (Versenyszabályzat 28.§):
i. egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
ii. egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
iii. egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken szerzett több gól
iv. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
v. a bajnoki mérkőzéseken szerzett több gól
vi. megismételt mérkőzést kell rendezni
b. Minden játéknap végeredménye után a csapatok pontot kapnak. A játéknapok résztvevőinek számától függetlenül az első helyezett 10 pontot kap és a tízedik helyezettig egyesével csökken a kapott pontok száma. (10-9-8-7-6-5-4-3-2-1), a tizenegyedik
helytől nem kapnak pontot a csapatok. A pontok összegzése adja a bajnokság végeredményét. Pontegyenlőség esetén a kiírás 9/a pontja szerint kell eljárni.
10. A bajnokság időrendje
A bajnokságok fordulóinak időpontját a Versenynaptár tartalmazza.
11. A bajnokság díjazása
a. A bajnokságban 1. helyezést elért csapat oklevelet és kupát kap, a további helyezettek oklevelet kapnak, továbbá az
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1. helyezett
12 db aranyozott érmet,
2. helyezett
12 db ezüstözött érmet
3. helyezett
12 db bronzérmet kap.
b. További díjazásról a Versenybizottság jogosult dönteni.
12. A bajnokság költségei
A bajnokság díjazási költségeit a Magyar Floorball Szakszövetség fedezi.
Az egyes játéknapok rendezési költségeit (terembérlet, játékvezetői, ellenőri díj, zsűri díjazása) a rendező fél viseli.
A csapatokat részvételük kiadásai terhelik.
13. Hivatalos személyek
a. Az MFSZ gondoskodik játékvezetőről, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
i. a korosztály felső korhatáránál legalább kettő évvel idősebb (pl. UU15-os bajnokság esetében betöltött 17. életév), de minimum betöltött 13. év.
ii. az adott bajnokságban érintett egyik csapatnál sem tölt be edzői, szakvezetői
feladatokat;
b. Jegyzőkönyvvezetőről és időmérőről a rendező fél gondoskodik. A mérkőzéseken a
jegyzőkönyvvezető és időmérő egy személy is lehet. Jegyzőkönyvvezető és időmérő
csak a 13. évét betöltött, megfelelően(!) felkészített személy lehet.
c. Mérkőzésenként 1+1 játékvezető az előírás, de ettől eltérően ketten is vezethetnek
egy mérkőzést. A plusz 1 játékvezetőt a rendező fél köteles biztosítani.
d. A versenyellenőri díj 200 Ft/mérkőzés. A versenyellenőrt a mérkőzés előtt legalább
48 órával a Játékvezetői Testület vagy a Versenybizottság jelöli ki.
e. A bajnokság mérkőzésein a játékvezetői díj bruttó 700 Ft/mérkőzés.
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 legfeljebb egy személygépkocsira vonatkozhat, a két játékvezetőnek és a versenyellenőrnek együtt kell utaznia!
g. A lejátszott mérkőzésekről a rendező legkésőbb a mérkőzések napján 24 óráig köteles az adott bajnokság koordinátorát vagy a Versenybizottságot e-mailben értesíteni a
pontos végeredményekről, amelyet 24 órán belül a koordinátornak fel kell vezetni a
szövetség honlapjára. A játéknapot követő öt (5) munkanapon belül a rendező köteles a jegyzőkönyveket beszkennelve, lefényképezve, vagy faxon elküldeni a bajnokság koordinátorának vagy a Versenybizottságnak, aki(k) lehetőleg 24 órán belül a
teljes jegyzőkönyvet az MFSZ honlapra feltölti(k).
14. Játékjogosultság
A floorball játékos játékjogosultságának feltételei:
a. Érvényes rajtengedély, melyet a csapatok a Hunfloorball.hu honlapról csapatvezetői
hozzáféréssel letölthető összesített nevezési listával kötelesek igazolni, illetve
i. a 2014-2015-ös évre további bajnokságokba való nevezés esetén az esetlegesen megkövetelt versenyengedély birtokában érvényes sportorvosi engedély
ii. amennyiben egy játékos nevezve van az adott egyesület nagypályás csapatába,
abban az esetben a tagsági igazolványán szereplő sportorvosi igazolás elfogadható.
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b. Versenyengedély hiányában fél évnél nem régebbi háziorvosi vagy iskolaorvosi igazolás, mely elfogadható az összesített nevezési listára írva, pecsételve is.
c. Fényképes MFSZ Tagsági igazolvány hiányában Diákigazolvány vagy Személyi igazolvány szükséges a játékosok azonosítására.
15. A floorball játékosok felszerelése
A floorball játékosok a bajnokság során lehetőleg állandó mezszámot viselnek és a játékszabályoknak megfelelő felszereléssel vehetnek részt a mérkőzéseken.
16. A mérkőzések tárgyi feltételei
a. A mérkőzéseket bajnoki mérkőzésekre alkalmas padlójú csarnokban kell lejátszani.
Az U14-es bajnokságokban a palánk megléte előírás, az részben helyettesíthető más
eszközökkel. A többi bajnokságban a palánk szükség esetén akár teljesen mértékben
helyettesíthető más eszközökkel.
b. A bajnokságban a pálya mérete 24 m × 14 m (de legalább 20 m × 12 m és legfeljebb
28 m × 16 m.)
c. A bajnokság kezdete előtt a pályát, kapukat, palánkot a Versenybizottság hitelesíti,
melynek költségeit egyszeri alkalommal a MFSZ állja. (Versenyszabályzat 19.§ 5./)
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.
17. Egyéb rendelkezések
a. Ezen versenyen a biztosítandó bemelegítési idő 5 perc.
b. A bajnokság közben visszalépő, kizárt vagy törölt egyesületek pénzbüntetésben részesülnek.
c. Ha egy csapat valamely mérkőzésen nem jelenik meg, nem áll ki, megtagadja a játékot, ill. a kiírás határidejéig nem jelenti le a mérkőzést, akkor első esetben figyelmeztetésben részesül, második esetben a Versenybizottság pénzbüntetést, végső esetben
kizárást alkalmazhat velük szemben.
d. A mérkőzések időpontjának megváltoztatására vonatkozó korlátozások a sorsolással
egyidejűleg kerülnek meghatározásra. (Versenyszabályzat 13.§ 7./)
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.
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1. számú melléklet
Az egyéni díjazások teljesítésének feltételei
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.
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