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1. A verseny rendezője 
 

a. 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 Magyar Köztársaság Kupa elnyerése. 
c. A floorball sportág népszerűsítése. 
 

3. A verseny részvételi feltételei 
 
A versenybe olyan csapat nevezhet, ami megfelel az alábbi feltételeknek: 

a. Az MFSZ felé legalább 30 napja lejárt tartozása nincs, és vállalja, hogy ezt az állapo-
tot 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 tartal-
mazza); 

ii.  kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal;. 
 

4. Nevezés 
 

a. Nevezni levélben vagy személyesen csak a megadott formanyomtatványon (1.sz. 
melléklet) lehet. A nevezés beérkezésének határideje: 2011. július 26. A pótlás, javí-
tás beérkezésének határideje 2011. augusztus 5. 

b. A nevezés díjtalan. 
c. A játékos nevezési listát (2. sz. melléklet, Excel fájl) az állandó mezszám feltünteté-

sével 2011. augusztus 19-én 24:00-ig kell a főtitkár e-mail címére elektronikusan el-
juttatni. A pótlás, javítás határideje 2011. augusztus 26. 

d. A játékos nevezési listán minimum 12 játékosnak kell szerepelnie. 
e. A versenybe maximum 8 játékos pótnevezhető. 
 

5. Sorsolás 
 
A sorsolást 2011. augusztus 6-án 16 órakor az MFSZ irodájában tartja a Versenybizottság. A 
sorsolás nyilvános. 
 
6. A verseny résztvevői 
 
A verseny nyílt nevezésű, hiszen, a Magyar Köztársaság Kupa egyik fő célja a sportág nép-
szerűsítése. Éppen ezért a kupában való indulásnak nem alapfeltétele, hogy a nevező tagegye-
sület legyen, vagy egyáltalán egyesületként funkcionáljon.  

 
7. A verseny rendszere 
 

a. A verseny egyenes kieséses, kiemelés nélküli, fordulónkénti sorsolású. 
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b. Minden mérkőzésen az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó. Azonos osz-
tálybeli csapatok esetén a sorsolás dönt. 

c. A férfi és női kupadöntőt az MFSZ rendezi egy helyszínen egymás után. A rendezés-
re a Versenynaptárban megadott határidőig lehet pályázni, ezután az Elnökség dönt a 
helyszínről (a pályázni kívánó egyesületek e-mailben kérhetik a pályázati kiírást). 
Eredménytelen pályáztatás esetén az MFSZ semleges helyszínen rendezi a kupadön-
tőket. 

 
8. A verseny időrendje 
 
Az MK fordulóinak időpontját a Versenynaptár tartalmazza. 
 
9. A verseny díjazása 

a. A kupában 1. helyezést elért csapat díszes vándorkupát, továbbá az 
1. helyezett 30db aranyozott érmet, a kupa kicsinyített példányát 
2. helyezett 30db ezüstözött érmet 

 
10. A verseny költségei 
 
A verseny díjazási költségeit a Magyar Floorball Szakszövetség fedezi. Az egyes mérkőzések 
rendezési költségeit a pályaválasztó egyesületek fizetik. A vendégcsapatokat részvételük ki-
adásai terhelik. 
 
11. Hivatalos személyek 
 

a. Az MK-ban a játékvezetőket a Játékvezetői Testület (JT) jelöli ki. 
b. Az MK mérkőzésein a játékvezetői díj bruttó 4 200 Ft/játékvezető, amelyet a hazai 

csapat köteles a mérkőzés előtt 20 perccel számla vagy játékvezetői költségelszámo-
lás ellenében a helyszínen a játékvezetőknek kifizetni. 

c. Jegyzőkönyvvezetőről és időmérőről a hazai csapat köteles gondoskodni. A mérkő-
zéseken külön jegyzőkönyvvezető és időmérő kötelező. Jegyzőkönyvvezető és az 
időmérő csak a 15. életévét betöltött, megfelelően felkészített személy lehet. A jegy-
zőkönyvvezető és az időmérő ajánlott díja, melyet a rendező csapat a helyszínen kö-
teles kifizetni, mérkőzésenként 1 000-1 000 Ft. A csapatok az általuk biztosított sze-
mélyek esetében ettől közös megegyezéssel eltérhetnek. 

d. A versenyellenőri díj 2 000 Ft, amelyet a rendező csapat a mérkőzés előtt a helyszí-
nen számla vagy játékvezetői költségelszámolás ellenében köteles kifizetni. A ver-
senyellenőrt a mérkőzés előtt legalább 48 órával a Játékvezetői Testület vagy a Ver-
senybizottság jelöli ki. Erről minden esetben a hazai egyesületet e-mailben értesíti. 

e. A játékvezetőket és a versenyellenőrt utazási költségtérítés illeti meg, amely vagy 
üzemanyag-térítés (APEH-norma szerint), vagy vasútjegy-térítés (MÁV számla alap-
ján). Az üzemanyag-térítés csak egy személygépkocsira vonatkozhat, a két játékve-
zetőnek és a versenyellenőrnek együtt kell utaznia! Az utazási költségtérítést hazai 
csapat köteles a mérkőzés előtt 20 perccel számla vagy játékvezetői költségelszámo-
lás ellenében a helyszínen kifizetni. 

 
12. Játékjogosultság 
 
A floorball játékos játékjogosultságának feltételei: 
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a. érvényes versenyengedély, melyet a játékvezetők minden mérkőzés előtt ellenőriz-
nek a hitelesített nevezési lista alapján – 3. sz. melléklet 

b. érvényes sportorvosi engedély (Versenyszabályzat 14.§ 1./) 
c. a versenyben azon játékos szerepelhet, aki 2011. december 31-ig betölti a 14. életév-

ét. 
 
13. 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 pá-
lyára lépést megelőzően le kell adni az MFSZ-be a pótnevezéssel együtt (szintén a 2. 
számú mellékleten). 

 
14. A mérkőzések tárgyi feltételei 
 

a. A bajnoki mérkőzéseket a pályaválasztó egyesület által meghatározott – a bajnoki 
mérkőzésekre alkalmas padlójú – csarnokban kell lejátszani, lehetőség szerint IFF ál-
tal 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 elmu-
lasztása esetén a játékvezető jelentése alapján a Versenybizottság első alkalommal 
figyelmeztet, majd a további esetekben egységesen 10 000 Ft büntetést szab ki. 

c. A mérkőzéslabdán kívül további 5 db tartalék labdát kell a játékvezetőnek a mérkő-
zés előtt bemutatni, amely tartaléklabdák csere labdák a mérkőzés időtartam alatt. A 
6 db labda kizárólag azonos márkájú, típusú, minőségű és színű lehet. 

 
15. Egyéb rendelkezések 
 

a. Ezen versenyben a biztosítandó bemelegítési idő 20 perc. 
b. A verseny közben visszalépő, kizárt vagy törölt egyesület a 2012-2013. bajnoki év-

ben a Magyar Köztársaság Kupában nem nevezhetnek, kivéve ha a Versenybizottság 
máshogy rendelkezik) . 

c. Az elhalasztott mérkőzést az eredeti játéknaphoz képet 14 napon belül, de legkésőbb 
a következő forduló előtti hétig le kell játszani. 

d. Elődöntőt, döntőt halasztani nem lehet. 
e. A lejátszott mérkőzést követő 24 órán belül az egyesület kötelessége a mérkőzés 

jegyzőkönyvének feltöltése az MFSZ honlapjára (www.hunfloorball.hu). Ennek el-
mulasztása esetén első alkalommal figyelmeztetésben részesül az egyesület, második 
alkalommal 3 000 Ft, ezt követően minden alkalommal 6 000 Ft büntetés terheli. 

 
A verseny lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdések-
ben a Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzata, Igazolási, Átigazolási Sza-
bályzata, Fegyelmi Szabályzata, valamint az IFF szabályzatai az irányadóak.  
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 1. számú melléklet 

Női Magyar Köztársaság Kupa Nevezési lap  
(nevezés beérkezési határideje: 2011. 07. 26.) 

Csapat neve: ..................................................................................................... 

Tagegyesület neve: ...........................................................................................  

Tagegyesület képviselője: ................................................................................  

Csapatvezető neve: ...........................................................................................  

E-mail 1:...........................................................................................................  

E-mail 2:...........................................................................................................  

Csapatvezető telefonszáma: .............................................................................  

Kapcsolattartó neve (ha nem a csapatvezető): .................................................  

Kapcsolattartó telefonszáma: ...........................................................................  

Postacím: ..........................................................................................................  

Számlázási cím:................................................................................................  

Bankszámlaszám: .............................................................................................  

Pályaválasztóként mérkőzéseinek helyet adó intézmény neve és címe: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Terem pontos mérete: …………×…………m 

Játéktér pontos mérete: …………×…………m 

Hivatalos befogadóképessége: .........................................................................  
 
 
A tagegyesület a 2011. évre esedékes MFSZ tagdíjat befizette, az MFSZ felé legalább 30 nap-
ja lejárt tartozása nincs, és ezt az állapotot a verseny végéig fenntartja. 
 

Az egyesület elfogadja az MFSZ és az IFF szabályzatait, azokat maradéktalanul betartja, az 
MFSZ által előírt adatszolgáltatásokért felelősséget vállal. 
 
Csatolt mellékletek: Kérelem: ..................................................... 
 Egyéb:.........................................................  
 .................................................................... 
 .................................................................... 
 
Kelt. 
 
 PH 
 ……………………………………….. 
 Sportegyesület képviselője 
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2.-3. számú melléklet 

Játékos nevezési lista 
Határidő: 2011.08.19. 

 
 
A 2. és 3. számú melléklet Excel fájlban 
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4. számú melléklet 

Időpont-, helyszínváltozás bejelentőlap 

Tisztelt MFSZ Versenybizottság! 
 
 
A FLOORBALL SE csapata a Versenyszabályzat 13.§-a alapján az alábbi változást jelenti be: 

□ Pályaválasztói jog cseréje 

□ Pályaválasztói helyszín változása 

□ Előre hozás 

□ Halasztás 

□ Egyoldalú halasztás 
 

Eredeti mérkőzés 

Verseny: ............................................................................... 

Forduló: ................................................................................ 

Játéknap:............................................................................... 

Mérkőzés: ............................................................................. 

 

Új mérkőzés 

Időpont: ................................................................................ 

Helyszín:............................................................................... 

Hitelesített helyszín: □ igen □ nem 
 

Mellékelni kell: 

1. A másik csapat belegyezésének másolatát 

 

Dátum:  

PH 

Aláírás 
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5. számú melléklet 
 

Határozat száma: 2011/női MK / I. 
 
Tisztelt Címzettek!!! 
 
Mivel az XY egyesület nem jelentette be a női Magyar Köztársaság Kupa „fordulószám” for-
dulójában rendezendő XY-ZQ bajnoki mérkőzés pontos időpontját a kiírt forduló dátuma előtt 
14 nappal vasárnap, ezért a Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzatának 12.§ 4./ 
bekezdése alapján a Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottsága a mérkőzést 5-0-s 
gólaránnyal, és a győzelemért járó két bajnoki ponttal a ZQ csapat javára ítéli. 
 
Az ítélet ellen a Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottságánál 8 napon belül felleb-
bezni lehet, a fellebbezést a Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége fogja tárgyalni. 
 
Ezen határozatot e-mailben kapja: 

- XY csapat 
- ZQ csapat 
- Játékvezetői Testület 
- Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége 
- A Magyar Köztársaság Kupában résztvevő egyesületek. 

 
 
Ezen határozat bekerül a Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottságának irattárába, 
valamint a 2011-2012-es női Magyar Kupa irattárába. 
 
 
 
 
 ________________________________ 
 Magyar Floorball Szakszövetség 
 Versenybizottság 
 Elnök 
Budapest, 201 . . . 

 
 

 


