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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 bajnokság hivatalos neve: Utánpótlás Bajnokság Az adott korosztály bajnokságának, nevének használata: Fiú/leány Ukorosztály OB pl. Fiú U17 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 legtehetségesebb játékosok kiválasztása a korosztályos válogatottak számára.
e. A Fair Play magatartás érvényre juttatása.
f. A floorball sportág népszerűsítése.
3. A bajnokság részvételi feltételei
A bajnokságba olyan egyesület 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;
d. Nevezéssel együtt csatolandó dokumentumok:
i. Az egyesület önálló jogi személyiségét és jelenlegi működését igazoló, 30
napnál nem régebben kiállított bírósági kivonat.
4. Bajnokságok, korosztályok
a. Korosztályok
i. U11 2004.01.01. és 2008.12.31 között születettek
ii. U13 2002.01.01. és 2006.12.31 között születettek
iii. U15 2000.01.01. és 2004.12.31 között születettek
iv. U17 1998.01.01. és 2002.12.31 között születettek
v. U19 1996.01.01. és 2000.12.31 között születettek
b. Leány utánpótlás bajnokságokban lehetőség van túlkoros játékos szerepeltetésére:
i. adott egyesület magasabb korosztályaiban – beleértve a felnőtt bajnokságokat
is – a túlkorosként nevezett játékos nem szerepelhet;
ii. a túlkoros játékos maximum egy évvel lehet idősebb
iii. adott korosztályba legfeljebb 2 túlkoros játékost lehet nevezni;
iv. a túlkoros játékost a jegyzőkönyvben a születési dátumhoz tett jellel meg kell
jelölni.

2

Magyar Floorball Szakszövetség

2014-2015 UP versenykiírás

c. A fiú U13-es, U15-os bajnokságban lányok is szerepelhetnek (a korhatárok ugyanúgy vonatkoznak rájuk. Az U13-as és U15-ös fiú bajnokságra korlátlan számú lány
játékos nevezhető, de egyszerre csak két lány tartózkodhat a pályán (a kapust is beleértve). Az U17-es és az U19-es fiú bajnokságban lány is pályára léphet, de csak kapus poszton*. – módosítva 2014. augusztus 3.
d. A kísérleti jellegű U11-es 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 UP” megnevezést írni.
b. A nevezés beérkezésének határideje: 2014. augusztus 8. A pótlás, javítás beérkezésének határideje 2014. szeptember 7.
c. A nevezési díj összege 10 000 Ft, melyet az MFSZ számlájára kell átutalni legkésőbb 2014.08.08-i megbízási dátummal. (számlaszám: 11600006-0000000041595084) 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 az unihoki csapatokat is -, a nevezési díja a nevezett csapatok számától függetlenül 20 000 Ft.
e. A benevezett játékosok nevét fel kell tölteni az állandó mezszám feltüntetésével
2014. szeptember 7-én 24:00 óráig a www.hunfloorball.hu oldalon.
f. A versenyengedély díját a játékos nevezéssel egyidejűleg kell átutalni az MFSZ
számlájára. A játékos nevezési listán fiú csapatnál minimum 12, leány csapatnál minimum 8 játékosnak kell szerepelnie.
g. A versenyengedély díja 2 000 Ft.
Amennyiben egy játékos több bajnokságba is nevezve van, csak egy versenyengedélyi díjat, a legmagasabb összegűt kell megfizetnie.
h. A bajnokságba tetszőleges számú játékos pótnevezhető a versenyengedély 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. Amenynyiben ennél kevesebb csapat nevez valamelyik bajnokságba, az Elnökség dönthet a
csapatok eggyel kisebb vagy eggyel nagyobb korosztályba történő besorolásáról, annak szabályairól.
b. A korosztályok versenyrendszere úgy kerül kialakításra, hogy egy csapat 8-16 mérkőzést játsszon.
c. A játékerő differenciálása céljából megfelelő nevezés esetén két szintű bajnokság is
indítható. A bontás történhet a nevezéskor megadott választás szerint vagy előselejtező torna alapján.
d. A korosztályos bajnokságok rendszerét a nevezések ismeretében a sorsolást megelőzően a Versenybizottság határozza meg a csapatokkal egyeztetve.
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8. Játékidő
a. U11, U13, U15
b. U17, U19

3x15 perc, effektív időméréssel
3x20 perc, effektív időméréssel

Amennyiben az Elnökség valamely bajnokság lebonyolítását kuparendszerben határozza meg,
a sorsolás előtt jogosult a játékidő felülvizsgálatára is.
9. A bajnokság helyezéseinek eldöntése
Győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. A bajnokság sorrendjét
alapesetben 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
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
1. helyezett
25 db aranyozott érmet,
2. helyezett
25 db ezüstözött érmet
3. helyezett
25 db bronzérmet kap.
b. A bajnokságok legeredményesebb játékosa
serleg
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.
13. Hivatalos személyek
a. Az utánpótlás bajnoki mérkőzésekre a pályaválasztó csapat köteles 2 olyan játékvezetőt jelölni, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
i. a korosztály felső korhatáránál legalább kettő évvel idősebb (pl. U17-os bajnokság esetében betöltött 19. életév), amit fényképes igazolványának az ellenfél csapatvezetőjének való bemutatásával köteles igazolni;
ii. egyik egyesületnél(!) sem tölt be edzői, szakvezetői feladatokat;
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iii. az MFSZ honlapján megtalálható, mint előzőleg leadott az adott évadra érvényes utánpótlás játékvezető
A játékvezetőket játékvezetői díj megilleti, üzemanyag-térítés nem illeti meg, A játékvezetői díj összege 1 500 Ft/játékvezető. A csapatok az általuk biztosított személyek esetében ettől közös megegyezéssel eltérhetnek.
Ha egy csapat nem tud jelölni játékvezetőt egy mérkőzésre, a jelenlévő játékvezető a
mérkőzés jegyzőkönyvére különleges eseményként köteles felvezetni. Ebben az
esetben a vétlen csapatnak joga van egy vagy két játékvezetőt jelölni, és a játékvezetőt nem biztosító egyesület köteles a mérkőzés előtt a játékvezetőknek a JT általi delegációhoz tartozó játékvezetői díjat kifizetni. Ha a vétlen csapat nem tud plusz játékvezetőt kiállítani, akkor a mérkőzést egy játékvezetővel kell megrendezni, és a játékvezetőt nem biztosító egyesület köteles a mérkőzés előtt a játékvezetőnek a JT általi delegációhoz tartozó játékvezetői díjat kifizetni. Emellett a vétlen félnek kötelessége 24 órán belül értesíteni a Versenybizottságot és a Játékvezetői Testületet írásban
értesíteni (vb@hunfloorball.hu; jt@hunfloorball.hu), valamint a vétkes csapatot minden alkalommal 10 000 Ft büntetés terheli, amelyet az MFSZ felé köteles teljesíteni.
Ha egyik csapat sem jelöl ki játékvezetőt, a mérkőzés 0-0-ás gólaránnyal, pont nélkül
kerül jegyzőkönyvezésre.
Annak elkerülésére, hogy az edző vezessen mérkőzést csapatának, a nevezési lapon
fel kell tüntetni a csapat edzőinek a nevét, és minden változásról írásban kell értesíteni a Versenybizottságot. A Versenybizottság közzéteszi az utánpótlás bajnokságok
edzői névsorát.
A csapatok által biztosított játékvezetés esetén a játékvezetők kötelessége az
ellenfelek játékjogosultságának ellenőrzése. Az ellenőrzés elmulasztása esetén a
mérkőzésekre utólag jogosulatlan játék címén óvás nem adható be, a VB nem vizsgálja az ilyen eseteket.
Jegyzőkönyvvezetőről és időmérőről a hazai csapat köteles gondoskodni. A mérkőzéseken külön jegyzőkönyvvezető és időmérő javasolt, de szükség esetén egy személy is betöltheti a két funkciót. Jegyzőkönyvvezető és az időmérő csak a 15. életévét betöltött, megfelelően felkészített személy lehet. A jegyzőkönyvvezető és az
időmérő ajánlott díja, melyet a rendező csapat a helyszínen köteles kifizetni, mérkőzésenként 500-500 Ft. A csapatok az általuk biztosított személyek esetében ettől közös megegyezéssel eltérhetnek.
A mérkőzésellenőri díj 1 000 Ft, amelyet a rendező csapat a mérkőzés előtt a helyszínen 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.
A Játékvezetői Testület hosszú távú célkitűzése, hogy az utánpótlás mérkőzéseken is
általa kijelölt játékvezetők működjenek. Ezt a célt fokozatosan szeretné megvalósítani. Ehhez a JT fenntartja a jogot, hogy bármely korosztály bármelyik mérkőzésére játékvezetőket jelöljön. Ebben az esetben a két csapatot a mérkőzés előtt legalább 5
nappal e-mailen értesíti.
Az utánpótlás bajnokság mérkőzésein a JT delegáció esetén a játékvezetői díj bruttó
3000 Ft/játékvezető, amelyet a hazai csapat köteles a mérkőzés előtt 20 perccel
számla vagy játékvezetői költségelszámolás ellenében a helyszínen a játékvezetőknek kifizetni.
JT delegáció esetén 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 vonat-
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kozhat, a két játékvezetőnek és a versenyellenőrnek együtt kell utaznia! Az utazási
költségtérítést hazai csapat köteles a mérkőzés előtt 20 perccel számla vagy játékvezetői költségelszámolás ellenében a helyszínen kifizetni.
l. A jegyzőkönyv eredeti példányát (fehér) a JT által delegált játékvezetők esetén a játékvezetők, egyébként a csapatvezetők kötelessége eljuttatni a bajnokság koordinátorához vagy az MFSZ irodájába a mérkőzést követő 10 naptári napon belül. Amenynyiben a mérkőzésen végleges kiállítás, különleges esemény történt, vagy a játékvezető bármilyen megjegyzést vezet fel a jegyzőkönyv erre vonatkozó részére, a fenti
határidő 3 napra rövidül. Emellett 24 órán belül e-mailen értesíteniük kell a Versenybizottságot.
14. Játékjogosultság
A floorball játékos játékjogosultságának feltételei:
a. érvényes versenyengedély, melyet a játékvezetők minden mérkőzés előtt ellenőriznek az online jegyzőkönyv vagy annak hiányában a Hunfloorball.hu honlapról csapatvezetői hozzáféréssel letölthető összesített nevezési lista alapján
b. érvényes sportorvosi engedély (Versenyszabályzat 14.§ 1./)
15. A floorball játékosok felszerelése
A floorball játékosok a bajnokság során lehetőleg állandó mezszámot viselnek.
16. 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 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 versenyben a biztosítandó bemelegítési idő 15 perc. Kuparendszerű lebonyolítás esetén ettől a csapatok előzetes tájékoztatása mellett a rendező eltérhet. Ebben az
esetben a minimális idő 10 perc.
b. A bajnokság közben visszalépő, kizárt vagy törölt egyesületek pénzbüntetésben részesülnek.
c. Ha egy egyesület csapata valamely korosztály utánpótlás bajnokságában egy 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 az egyesület adott nem (férfi, női) legmagasabb osztályában
induló felnőtt csapatától 1 pontot, a harmadik és további esetekben 2-2 pontot levon.
Amennyiben az egyesület nem indít felnőtt bajnokságban csapatot, a Versenybizottság pénzbüntetést, végső esetben kizárást alkalmazhat velük szemben.
d. A mérkőzések időpontjának megváltoztatására vonatkozó korlátozások a sorsolással
egyidejűleg kerülnek meghatározásra. (Versenyszabályzat 13.§ 7./)
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e. A lejátszott 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 esetén első alkalommal figyelmeztetésben részesül az egyesület, második alkalommal 3 000 Ft, ezt követően minden alkalommal 6 000 Ft büntetés terheli.
f. A bajnokságok során online jegyzőkönyv használatára van lehetőség, de nem kötelező.
g. A kísérleti U11-es bajnokságban 6+1 fő játékos vehet részt egyszerre a játékban csapatonként.
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.
*4/c pont módosítva 2014. június 30-án, majd augusztus 3-án.
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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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