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1. A bajnokság rendezıje:
A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban MFSZ)
szervezi és mőködteti.
2. A bajnokság célja:
a) A bajnokságban induló csapatok teljesítmény sorrendjének objektív
megállapítása.
b) A harmadosztályban a csapatok színvonalas versenyzésének
valamint a válogatott csapatok eredményes szereplésének
folyamatos biztosítása.
c) A Fair Play magatartás érvényre juttatása.
d) A floorball sportág népszerősítése.
3. A bajnokság részvételi feltételei:
A bajnokságban minden olyan csapat nevezhet, amely megfelel az alábbi
feltételeknek:
a) Írásos nyilatkozatot ad a nevezés határidejéig, amelyben:
- elfogadja az MFSZ minden szabályzatát és rendelkezését
(nevezési lap tartalmazza);
- kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelısséget vállal;
- kijelenti, hogy az MFSZ felé legalább 30 napja lejárt
tartozása nincs, és vállalja, hogy ezt az állapotot a
bajnokság végéig fenntartja.
b) Az elızı évben a bajnokságban nyert pénzekkel maradéktalanul
elszámolt.
4. A bajnokság nevezési határideje:
A csapat nevezést 2010. 07. 19-én 24 óráig kell érkeztetni a MFSZ címére
levélben vagy személyesen (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), a megadott
formanyomtatványon (1.sz. melléklet). A nevezési díjat 2010. 07. 19-én 24
óráig át kell utalni a szövetség számlaszámára. A határidı után érkezı
nevezéseket a Versenybizottság nem fogadja el! E-mailben történı
nevezést nem fogad el a Versenybizottság. (Ez alól kivétel a játékos nevezési
lista.) A nevezési határidıig beérkezett hibás, vagy hiányos nevezések
javítására, hiánypótlására a Versenybizottság az adott egyesületeket
felszólítja. A pótlás, javítás határideje 2010. július 30.
A játékos nevezési listát (2. sz. melléklet, Excel fájl) a játékosok felnıtt
bajnokságokban történı nevezéseivel 2010. augusztus 22-én 24:00-ig kell
a
Fıtitkár
e-mailcímére
elektronikusan
eljuttatni
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(fotitkarb@hunfloorball.hu), amennyiben valamelyik csapat ezt
elmulasztja, a VB a versenyszabályzat értelmében hiánypótlásra szólít
fel (a nevezési lappal együtt is küldhetı)!
Amennyiben a nevezési lista hiánytalanul beérkezett, és a
versenyengedélyek befizetésre kerültek, a listát az MFSZ lepecsételi és
postafordultával elküldi az egyesületek részére. A játékos pályára
lépésének elıfeltétele a lepecsételt nevezési lista, ezért a VB külön
felhívja a figyelmet a határidı betartására.
A sorsolást 2010. augusztus 3-án – kedden – 18 órakor a MFSZ irodájában
tartja a Versenybizottság. A sorsolás nyilvános. A sorsolás után minden
egyesület megkapja az egész éves végleges versenynaptárt.
5. A bajnokság nevezési díja
A nevezési díj összege tagegyesület számára 15.000 Ft, nem tagegyesület
számára 30.000 Ft melyet az MFSZ megváltozott számlájára kell átutalni
(számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-41595084). A befizetett
összegrıl a Szakszövetség postafordultával számlát küld. A nevezési díj
tartalmazza a Magyar Kupába történı nevezési díjat is!
6. Játékvezetıi költségtérítés
Az OB II. osztályban bajnoki mérkızéseken a játékvezetıi díj: bruttó 3000
Ft/játékvezetı, amelyet a rendezı csapat fizet ki a játékvezetıknek a
mérkızés elıtt 20 perccel számla ellenében.
A jegyzıkönyv-vezetı és az idımérı díja mérkızésenként 1000-1000 Ft. (A
bajnoki mérkızéseken külön jegyzıkönyv-vezetı és idımérı kötelezı)
A játékvezetıket, és a versenyellenırt üzemanyag-térítés (APEH-norma
szerint) vagy vasútjegy-térítés illeti meg (MÁV számla alapján). Üzemanyag
térítés csak egy személygépkocsira vonatkozik, a két játékvezetınek és a
versenyellenırnek együtt kell utaznia! Az utazási költséget a rendezı csapat
fizeti ki a mérkızés elıtt 20 perccel számla ellenében.
A játékvezetırıl a Versenybizottság, a jegyzıkönyv-vezetırıl és idımérırıl
a hazai csapat köteles gondoskodni.
7. A bajnokság résztvevıi és a bajnoki osztály létszáma
A bajnokság nevezése nyílt. Amennyiben a bajnokságba 24-nél több csapat
nevez, a Versenybizottság a nevezett csapatokat két osztályba (OBII és
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OBIII) sorolja. Ebben az esetben az OBII létszáma 15 csapat, az OBIII
létszáma legalább 10 csapat. A 2009/2010-es évben az OBII-ban szerepelt
csapatok mindenképpen jogosultak az OBII-ben való indulásra. Amennyiben
a 2009/2010-es év OBII-es csapataival nem lehetne feltölteni az OBII-t, a
Versenybizottság selejtezıt írhat ki az újonnan indult csapatoknak.
8. A bajnokság rendszere
A bajnokságba nevezett csapatokat a nevezések számától függıen több
csoportba sorsolja a Versenybizottság. A csoportokban a csapatok oda-vissza
vágós rendszerben döntik el a helyezéseket. A csoportkörökben egy csapat
egy nap két mérkızést játszik, a csoport összes mérkızése egy napon, egy
helyen kerül megrendezésre.
A csoportkört követıen a csapatok rájátszással döntik el a végsı
helyezéseket, melynek szisztémáját a Versenybizottság a nevezések
számának ismeretében alakítja ki.
A bajnokságban futóórával zajlanak a mérkızések, csak az utolsó harmad
utolsó 3 percében van effektív idımérés.
9. A bajnokság helyezéseinek eldöntése
Gyızelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. Az
alapszakasz sorrendjét alapesetben a több szerzett pont határozza meg.
Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt (Versenyszabályzat 18. §):
-

egymás ellen játszott bajnoki mérkızések pontkülönbsége;
egymás ellen játszott bajnoki mérkızések gólkülönbsége;
egymás ellen játszott bajnoki mérkızéseken szerzett több gól;
a bajnoki mérkızések gólkülönbsége;
a bajnoki mérkızéseken szerzett több gól;
megismételt mérkızést kell rendezni.

10. A bajnokság idırendje
A végleges versenynaptárt a VB legkésıbb a sorsolás eredményével együtt
megküldi a nevezett egyesületeknek.
A rendezı csapatnak a mérkızésnapot megelızıen legkésıbb 7 nappal
tájékoztatnia kell a Versenybizottságot a mérkızések pontos helyszínérıl,
idırendjérıl. Ez alapján a Versenybizottság tájékoztatja az ellenfeleket
ezekrıl az adatokról. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy a mérkızések
eredményérıl vagy lejátszásáról a Versenybizottság dönt.
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11. A bajnokságba történı feljutás és kiesés a bajnoki év végén
A bajnokság végén a 2. helyezett osztályozót játszik (két mérkızés) az
OBI/B 11. helyezett csapatával, az OBII 1. helyezett csapata feljut az OBI/Bbe, az OBI/B 12. helyezett csapata kiesik az OBII-be. Amennyiben az OBII-t
a Versenybizottság két osztályba sorolja, az OBII-be történı feljutást, illetve
az OBIII-ba való kiesést a Versenybizottság az OBII-be nevezett csapatok
létszámának ismeretében 2010. augusztus 3-ig határozza meg. Az
osztályozón a gyıztes megállapítása: a két mérkızésen szerzett több pont.
Ennek egyenlısége esetén a jobb gólarány. Ennek egyenlısége esetén a
második mérkızés végén 10 perces hosszabbítás következik aranygólig (az
idegenben lıtt több gól nem számít). Ha nem születik gól, akkor 5-5
büntetılövés következik. Ha ez sem dönt, akkor felváltott büntetılövés
következik.
12. A bajnokság díjazása
a) a bajnokságban 1. helyezést elért csapat oklevelet, díszes kupát, a 2-3.
helyezettek oklevelet kapnak, továbbá az
1. helyezett 30db aranyozott érmet
2. helyezett 30db ezüstözött érmet
3. helyezett 30db bronzérmet kapnak
További helyezettek oklevél díjazásban részesülnek! A bajnoki év végén a
férfi OBI/B-be feljutott, és az OBI/B-ben való indulást vállaló csapatok az
MFSZ Elnökségének döntése alapján 50.000 Ft támogatásban
részesülhetnek.
b) Az év játékosa (csapatvezetık választása)
c) A bajnokság legeredményesebb játékosa

serleg
serleg

13. A bajnokság költségei
A bajnokság díjazási költségeit a Magyar Floorball Szakszövetség fedezi.
Az egyes mérkızések rendezési költségeit a pályaválasztó egyesületek
fizetik. A vendégcsapatokat részvételük kiadásai terhelik.
14. Játékjogosultság
A floorball játékos játékjogosultságának feltételei:
- érvényes játékengedély, melyet a játékvezetık minden mérkızés
elıtt ellenıriznek a nevezési lista alapján – 3. sz. melléklet
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- érvényes sportorvosi engedély (Versenyszabályzat 7.§ / 1.
bekezdés)
- a bajnokságban azon játékos szerepelhet, aki 2010 december
31-ig betölti a 14. életévét.
- egy csapatban lehetıség van legfeljebb 4 nıi játékos
szerepeltetésére. A nıi játékosok ebben az esetben nem
szerepelhetnek az egyesület nıi OB-be nevezett játékosai
között.
Az egyesületek a bajnokságban résztvevı floorball-játékosok névjegyzékét –
lehetıleg állandó mezszám feltüntetésével 2010. augusztus 22-én 24 óráig
(2. sz. melléklet) kell írásban leadniuk az MFSZ részére, a kiadott
versenyengedélyekrıl az MFSZ igazolást ad ki postafordultával a csapatok
részére (3. sz. melléklet). A Versenybizottság csak a hiánytalanul kitöltött
nevezési listával foglalkozik, hiányos nevezési lista esetén elsı esetben
hiánypótlásra szólít fel, ezután úgy tekinti, mintha a nevezési listát az
egyesület nem küldte volna el (lásd 4. pont)
Ameddig az egyesület a hiánypótlásnak nem tett eleget, a bajnokságban nem
léphet pályára, a hiánytalan lista leadásáig a Versenyszabályzat 4.§. 4/c
pontja szerint minden bajnoki mérkızését 5-0 arányban elveszíti.
15. A floorball-játékosok felszerelése
A floorball-játékosok a bajnokság során lehetıleg állandó mezszámot
viselnek. A szám magassága a mez hátulján legalább 20 cm.
A bajnokság közben játékjogosultságot szerzett floorball-játékosok mezének
számát a pályára lépést megelızıen le kell adni az MFSZ-be a pótnevezéssel
együtt (szintén a 2. számú mellékleten). A játékos pályára lépésének
elıfeltétele a lepecsételt nevezési lista.
Minden esetben a pályaválasztó határozza meg, hogy milyen színő
felszerelésben játszik. Amennyiben a mérkızés játékvezetıje úgy ítéli meg,
hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a vendég
csapat köteles más színő sportfelszerelésben játszani.
Reklám elhelyezése a floorball sportfelszerelésen az egyesület hatáskörébe
tartozik.
A játékosok csak az IFF által hitelesített ütıvel játszhatnak.
16. Magyar Köztársaság Kupa
A bajnokságba történı nevezésnek nem feltétele a Magyar Köztársaság
Kupába történı nevezés.
18. Csarnok és játéktér
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A bajnoki mérkızéseket a pályaválasztó egyesület által meghatározott - a
bajnoki mérkızésekre alkalmas padlójú – csarnokban kell lejátszani,
lehetıség szerint IFF által hitelesített palánkkal. A bajnokság kezdete elıtt a
pályát, kapukat, palánkot a Versenybizottság hitelesíti, melynek költségeit
egyszeri alkalommal a MFSZ állja (Versenyszabályzat 12. §).
19. Egyéb rendelkezések
a) A bajnokság közben visszalépı, kizárt vagy törölt egyesületek a
2010/2011. bajnoki évben a legalacsonyabb bajnoki osztályban
indulhatnak.
b) A bajnoki mérkızések elıtt a hazai csapatnak a mérkızés helyszínén
legalább 10 perc bemelegítési idıt kell biztosítania.
c) Mérkızést
halasztani
a
Versenybizottság
hozzájárulásával,
Versenyszabályzat 6.§ szerint lehet a szükséges papírok (4. sz. melléklet)
kitöltésével. Amennyiben a halasztás nem szabályszerően történt a
Versenybizottság elutasítja azt. Az elhalasztott mérkızéseket legkésıbb
az eredeti kiíráshoz képest 30 naptári napon belül le kell játszani. Ha ez
elmarad a Versenybizottság vizsgálja az okát, és annak függvényében adja
a mérkızésért járó 2 bajnoki pontot valamely csapatnak 5-0-s
gólkülönbséggel. A bajnokság alapszakaszának utolsó játéknapját nem
lehet halasztani.
d) Mérkızést lemondani csak a Versenybizottság külön engedélyével lehet.
e) Amennyiben a mérkızésen meg nem jelenı csapat a vétlen félnek okozott
költségeit – beleértve az esetlegesen kiszabott büntetést, valamint a
Versenyszabályzat 15.§/1. bekezdés alapján az általány kártérítést is– nem
téríti meg, úgy a soron következı minden mérkızését (utánpótlás, férfi,
nıi, Magyar Kupa) 5-0-ás eredménnyel elveszti egészen addig, míg a kárt
meg nem téríti (beleértve a további elmaradások miatt fellépı károkat, és
általány díjakat).
f) A bajnokságban résztvevı csapatok – figyelemmel a nemzetközi és a
hazai kupaküzdelmekre is – 2 naponként kötelezhetık mérkızés
lejátszására.
g) A televíziós közvetítésre kijelölt mérkızést az egyesületek kötelesek a
közvetítésre meghatározott idıpontban lejátszani. Amennyiben a
televízió. Az idıpont egyeztetı tárgyaláshoz képest változást jelent be, azt
legalább egy héttel a közvetítés elıtt közölnie kell a csapatokkal.
h) Az egyesület valamennyi sportvezetıje, játékosa, edzıje köteles olyan
magatartást tanúsítani s tanúsíttatni, beleértve a mérkızéssel kapcsolatos
nyilatkozatokat is, amely a floorball sportág és a szponzorok valamint a
média jó hírnevét szolgálja.
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i) A mérkızés megkezdése elıtt – a közönség üdvözlése után – a
vendégcsapat játékosai kézfogással köszöntik a játékvezetıket és a hazai
csapat játékosait, majd a hazai csapat játékosai köszöntik a játékvezetıket.
j) A mérkızéslabdán kívül további 5 db tartalék labdát kell a játékvezetınek
a mérkızés elıtt bemutatni, amely tartaléklabdák csere labdák a mérkızés
idıtartam alatt. A 6db labda kizárólag azonos márkájú, típusú, minıségő
és színő lehet.
k) A bajnokság kezdetét követıen a versenykiírásban meghatározott
határidık megsértése fegyelmi eljárást von maga után.
l) Az egyesület bajnoki mérkızéseit a nevezési lapon feltüntetett címen
vagy annak közigazgatási területén belül lévı sporttelepen köteles
lejátszani. Ez alól kivétel, ha a sportszervezet fegyelmi határozat lapján
kénytelen más közigazgatási területen pályaválasztóként játszani vagy
arra a MFSZ-tıl egyedi engedélyt kapott. A rendezı csapatnak
biztosítania kell legalább a terem hivatalos nézıszámának megfelelı
helyek 20%-át a vendég egyesület szurkolóinak.
m) A lejátszott mérkızésrıl a rendezı egyesület legkésıbb a mérkızést
követı 24 órán belül köteles az adott bajnokság koordinátorát e-mailben,
vagy sms-ben értesíteni a pontos végeredményrıl. A mérkızést követı öt
(5) munkanapon belül pedig köteles a saját példányát beszkennelve,
lefényképezve, vagy faxon elküldeni a bajnokság koordinátorának. A fenti
tételek elmulasztása elsı esetben figyelmeztetést, késıbb pénzbüntetést
von maga után. A jegyzıkönyv eredeti példányát (fehér) a játékvezetı
kötelessége eljuttatni a bajnokság koordinátorához a mérkızést követı 10
naptári napon belül.
A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem
szereplı
kérdésekben
a
Magyar
Floorball
Szakszövetség
Versenyszabályzata, Igazolási, Átigazolási Szabályzata, Fegyelmi
Szabályzata, valamint az IFF szabályzatai az irányadóak.
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Magyar Floorball Szakszövetség

1. számú melléklet

1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.

Nevezési lap
FÉRFI OBII
(határidı 2010. 07. 19.)

Csapat bajnokságban használt neve:………………………………….
Tagegyesület neve:…………………………..………………………..
Csapat elérhetıségei (Felhívjuk a figyelmet a Versenyszabályzat 4.§-ra):
E-mail (max 2):………………………………………………………
Telefonszám:……………………………………………………..
Postacím:…………………………………………………………
Számlázási cím:……………..……………………………………
Bankszámlaszám:.……………..…………………………………
Pályaválasztóként mérkızéseinek lebonyolításának várható címe:

………………………………………………………..
Terem pontos mérete: ………… m × ………… m
Kijelentjük, hogy az MFSZ felé legalább 30 napja lejárt tartozásunk nem áll
fenn, és ezt az állapotot a bajnokság végéig fenntartjuk.
Egyben elfogadjuk az MFSZ, és az IFF szabályait és azokat maradéktalanul
betartjuk, az MFSZ által elıírt adatszolgáltatásokért felelısséget vállalunk.
A csapat a 2009/2010. évi OBII alapján nem szerzett jogot a 2010/2011. évben az OBI/B-ben
történı szereplésre, de amennyiben az MFSZ Elnöksége megadja a lehetıséget, a csapat az
OBI/B-be történı nevezést az OBI/B versenykiírásának betartásával

vállalja

nem vállalja

A következı mellékleteket csatoltam:
(A megfelelı helyre tegyünk X-et.
Nem szükséges mindet csatolni!)

APEH igazolás
Bírósági kivonat
Bírósági igazolás
Kérelem

Dátum

PH
Aláírás
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2.-3. számú melléklet

Játékos nevezési lista
Határidı: 2010.08.22.
A 2. és 3. számú melléklet Excel fájlban
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4. számú melléklet

Mérkızés halasztást kérı lap

Tisztelt MFSZ Versenybizottság!
A (csapatnév) csapata kéri, hogy az eredetileg (idıpont, helyszín, mérkızı
csapatok, milyen osztályú mérkızés, korcsoport, forduló száma) idıpontban kiírt
mérkızést a két csapat közös megegyezése alapján az alábbi idıpontra történı
elhalasztását engedélyezni szíveskedjen!
(Idıpont, helyszín)

Indoklás: (miért halasztják a mérkızést)

Mellékelni kell:
1. A másik csapat értesítésének levelét
2. A másik csapat belegyezésének másolatát

Dátum:
PH
Aláírás
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5. számú melléklet

Az egyéni díjazások teljesítésének feltételei
Az év játékosa
A díjazott floorball-játékos a versenykiírás szerinti bajnoki és kupamérkızések legalább 75%-án pályára lépett az éves versenynaptárban szereplı
mérkızések közül. A díjazásának nem feltétele, hogy a floorball-játékos
válogatott kerettag legyen.

A bajnokság legeredményesebb játékosa
A bajnokság legeredményesebb játékosa cím eldöntésénél a bajnokságban
szerzett pontok számítanak. Ha kettı vagy több floorball-játékos ér el azonos
eredményt, akkor az alábbi sorrend alapján kell kiszámítani a
legeredményesebb játékost:
- kevesebb mérkızés szám alatt érte el a szerzett pontjainak számát;
- ha ez is egyenlı, akkor az a játékos, aki több gólt szerzett;
- ha ez is egyenlı, akkor megosztottan kapják a díjat.
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6. számú melléklet
Határozat száma: 2010/férfi OBII / I.
Tisztelt Címzettek!!!
Mivel az XY egyesület nem jelentette be a férfi OBII „fordulószám” fordulójában rendezendı
XY-ZQ bajnoki mérkızés pontos idıpontját a kiírt forduló dátuma elıtt 7 nappal, ezért a
Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzatának 5.§/2. bekezdése alapján a Magyar
Floorball Szakszövetség Versenybizottsága a mérkızést 5-0-s gólaránnyal, és a gyızelemért
járó két bajnoki ponttal a ZQ csapat javára ítéli.
Az ítélet ellen a Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottságánál 8 napon belül
fellebbezni lehet, a fellebbezést a Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége fogja tárgyalni.
Ezen határozatot e-mailben kapja:
- XY csapat
- ZQ csapat
- Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége
- A férfi OBII-ben résztvevı egyesületek.

Ezen határozat bekerül a Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottságának irattárába,
valamint a 2010/2011-es férfi OB II bajnokság irattárába.

Magyar Floorball Szakszövetség
Versenybizottság
Elnök
Budapest, 201 . . .
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