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1. A bajnokság rendezője és neve 
 

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

b. A bajnokság hivatalos neve: floorballer.hu Amatőr Kupa-sorozat. A bajnokság részt-
vevői a bajnokságra való bárminemű (média, honlap, stb) hivatkozás alkalmával kö-
telesek a teljes név használatára.  

 
2. A bajnokság célja 
 

a. A szabadidősport keretében aktív játékosok, csapatok játéklehetőségének biztosítása. 
b. A bajnokságban induló csapatok teljesítmény sorrendjének objektív megállapítása. 
c. A Fair Play magatartás érvényre juttatása. 
d. 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 állapo-
tot 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 tartal-
mazza); 

ii.  kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal; 
 
4. A bajnokság rendszere 
 

a. A csapatok játéknapokon mérkőznek meg egymással, a bajnokságot 6 önálló játék-
nap alkotja. Az egyes játéknapokon a részvevő csapatok helyezésüknek megfelelő 
pontszámot kapnak. 

b. Az egyes játéknapok lebonyolítási rendje a nevezett csapatok számától függőn eltérő 
is lehet, akár körmérkőzéses, akár csoportbontásos. 

c. A bajnokságot mérkőzéseit az MFSZ rendezi és szervezi. 
d. A helyezéseknek megfelelő pontszámok a következők: 

i. 1. hely 8 pont 
ii.  2. hely 6 pont 
iii.  3. hely 4 pont 
iv. 4. hely 3 pont 
v. 5. hely 2 pont  
vi. 6. hely 1 pont 

e. Annak a négy legtöbb pontot szerzett csapatnak, akik leadták nevezésüket és leg-
alább 3 játéknapon részt vettek kerül megrendezésre a döntő, amelynek győztese 
nyeri el a floorballer.hu Amatőr Kupát. 

f. A játéknapokon a játékidő 2x15 perc futóórával, az utolsó 3 percben effektív időmé-
réssel. 

g. A döntő során, valamint a nevezések számától függően a játéknapokon ettől eltérő 
idő is megállapítható azok kiírásában, de a játékidő nem lehet kevesebb játéknapo-
kon 20 percnél, a döntőn 30 percnél. 
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5. Nevezés 
 

a. Az egyes játéknapokra szóló nevezési információk a játéknapok előtt kerülnek meg-
hirdetésre. A játéknapok nevezési díja magában foglalja a terem és játékvezetők költ-
ségét, valamint a játékosok nevezési díját, amely egy játéknapra 500 Ft, a teljes soro-
zatra játékosonként maximum 2000 Ft. A döntőn nincs további nevezési költség. 

b. A döntőre a honlapon található formanyomtatvány kitöltött példányának a 
fotitkar@hunfloorball.hu címre történő elektronikus beküldésével lehet nevezni. A 
nevezés beérkezésének határideje az első torna nevezési határideje.  

c. A nevezési díj összege 10 000 Ft, melyet az MFSZ számlájára (számlaszám: 
11600006-00000000-41595084) kell átutalni legkésőbb az első torna nevezési határ-
idejéig. A befizetett összegről a Szakszövetség számlát állít ki. 

d. A játékos nevezési listát a játéknapokhoz kapcsoló határidőig kell főtitkár e-mail cí-
mére elektronikusan eljuttatni. 
 

6. A játéknapok helyezéseinek eldöntése 
 
Győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. Körmérkőzés esetén a já-
téknap sorrendjét, ill. csoportok esetén a csoporton belüli sorrendet a több szerzett pont hatá-
rozza meg. Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt (Versenyszabályzat 28.§): 

a. egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége 
b. egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége 
c. egymás ellen játszott mérkőzéseken szerzett több gól 
d. a mérkőzések gólkülönbsége 
e. a mérkőzéseken szerzett több gól 
f. a g. pont szerinti büntetőütések 
g. abban az esetben, ha nem lehet döntetlen a végeredmény és a rendes játékidő lejártá-

val egyenlő az eredmény, akkor mindkét csapat 3 játékosa büntetőütést végez, ha 3 
ütés után döntetlen, akkor ugyanazzal a 3 játékossal felváltva addig kell folytatni a 
büntetőütéseket, amíg el nem dől az eredmény az egyik csapat javára. 

h. az első helyért zajló mérkőzéseken döntetlen esetén 3 perc (29 percet meghaladó já-
tékidőnél 5 perc) hosszabbítás következik a büntetőütések előtt. A hosszabbításban 
szerzett gól a mérkőzés végét jelenti. 

 
7. A bajnokság időrendje 
 
A bajnokságok fordulóinak időpontját a Versenynaptár tartalmazza. 
 
8. A bajnokság díjazása 

 
a. Minden játéknapon az 1-3. helyezett oklevelet, kupát kap. 

 
b. A döntőn 1-3. helyezést elért csapat oklevelet és kupát kap, a további helyezettek ok-

levelet kapnak, továbbá az 
1. helyezett 12 db aranyozott érmet, 
2. helyezett 12 db ezüstözött érmet 
3. helyezett 12 db bronzérmet kap. 
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9. A bajnokság költségei 
 
A bajnokság díjazási költségeit a Magyar Floorball Szakszövetség fedezi. Az egyes játékna-
pok rendezési költségeit (terembérlet, játékvezetői díj) a játéknapon résztvevő csapatok neve-
zési díja fedezi. A csapatokat emellett részvételük kiadásai terhelik. 
 
10. Hivatalos személyek 
 

a. Hivatalos személyekről (játékvezető, jegyzőkönyvvezető és időmérő) az MFSZ gon-
doskodik.  

b. Mérkőzésenként 2 játékvezető az előírás, de ettől eltérően szükség esetén1 játékveze-
tővel is lebonyolítható mérkőzés. A mérkőzéseken a jegyzőkönyvvezető és időmérő 
egy személy is lehet. 

c. A bajnokság játéknapjain a játékvezetői díj a nevező csapatok számának és a játék-
vezető útiköltségének függvényében kerül meghatározásra.  

 
11. Játékjogosultság 
 
A bajnokságban a játékos játékjogosultságának feltételei: 

a. a játékos-nevezési díj megfizetése, 
b. egészségügyi nyilatkozat leadása a játéknapok kezdetén 
c. az aktuális évben nem rendelkezik MFSZ versenyengedéllyel 
d. az előző kettő versenyévben nem rendelkezett OB1 vagy OB2 versenyengedéllyel 
e. a bajnokságban az a játékos szerepelhet, aki 2012. december 31-ig betölti a 14. élet-

évét 
f. a bajnokság férfi-női kiírású, bármilyen összetételű csapatok versenyezhetnek  

 
12. A floorball játékosok felszerelése 
 
A floorball játékosok a bajnokság során lehetőleg állandó mezszámot viselnek. 

 
13. A mérkőzések tárgyi feltételei 
 

a. A mérkőzéseket bajnoki mérkőzésekre alkalmas padlójú csarnokban kell lejátszani 
lehetőség szerint IFF által hitelesített palánkkal. 

b. 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. 
 

 
A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdé-
sekben a Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzata, Igazolási, Átigazolási 
Szabályzata, Fegyelmi Szabályzata, valamint az IFF szabályzatai az irányadóak.  

 


