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Magyar Floorball Szakszövetség

Versenyszabályzat

A Magyar Floorball Szövetség (továbbiakban: MFSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (Stv.), valamint a MFSZ Alapszabálya 6.§ 2.) alapján elfogadta és az alábbiak szerint
közzéteszi az MFSZ honlapján Versenyszabályzatát (továbbiakban: VSZ).
A Versenyszabályzat a versenyrendszer keretében folytatott floorball sporttevékenységre és
ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységre vonatkozó előírások rendszerbe foglalt
összessége.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Versenyszabályzat célja
1./

A Versenyszabályzat célja, hogy egységes szabályok szerint történjen a floorball versenyek, versenyrendszerek kiírása, megrendezése, lebonyolítása és ezáltal:
a./
járuljon hozzá a floorball sport népszerűsítéséhez
b./
ösztönözze a floorball sport elterjedését
c./
segítse elő a floorball versenyek, versenyrendszerek egységes elvek alapján történő kiírását, megrendezését, lebonyolítását;
d./
védje a verseny irányításában, szervezésében részt vállalók, lebonyolításában
közreműködők illetve a versenyben résztvevők jogait;
e./
szabályozza a floorball sportág rendjét, és óvja tisztaságát;
f./
ösztönözze a Fair Play elvének, szabályainak betartását.

2. §
A Versenyszabályzat területi és személyi hatálya
1./

2./

A Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzatát kell alkalmazni a Magyar
Köztársaság területén belül, mindazon nagypályás, és csökkentett pályaméretű versenyek kiírására, megrendezésére, lebonyolítására, amelyet a Versenyszervezők szerveznek.
Valamennyi, az MFSZ, valamint külön engedéllyel, egyes tagjai(k) által kiírt bajnokságra, kupára, felkészülési tornára (továbbiakban együttesen: bajnokságok) vonatkozóan tartalmazza az általános rendelkezéseket. Az egyes bajnokságok vonatkozásában a
Versenyszabályzatban foglaltak figyelembevétele mellett kerülnek meghatározásra a
speciális rendelkezések (Versenykiírás). Eltérő rendelkezések esetén a Versenykiírásban meghatározottak az irányadók abban az esetben, ha azt az MFSZ elnöksége hagyta
jóvá.
A Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzata vonatkozik:
a)
az MFSZ-re
b)
MFSZ sportszakembereire, munkavállalóként vagy szerződéses jogviszonyban
lévő alkalmazottakra, társadalmi munkában tevékenykedő személyekre,
c)
a versenyen, versenyrendszerben résztvevő sportegyesületekre, sportvállalkozásokra, sportiskolákra, iskolai sportkörökre (továbbiakban: sportszervezetek),
d)
a versenyen, versenyrendszerben résztvevő sportszervezetnél tevékenykedő
sportszakemberekre
e)
versenyen, versenyrendszerben résztvevő sportszervezettel verseny (tagsági)
viszonyban lévő illetve szerződtetett floorball játékosokra.
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a sportszervezettel munkavállalóként vagy szerződéses jogviszonyban lévő alkalmazottakra, társadalmi munkában tevékenykedő személyekre,
a verseny megrendezésének, lebonyolításának logisztikai biztosításában részt
vevő – sportágon kívüli – szakemberre, közreműködőkre (pl. a média, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a rendőrség stb. által delegált, kijelölt személyek)

3. §
A Versenyszabályzat időbeli hatálya
A Magyar Floorball Szakszövetség Elnöksége dönt a Szabályzat elfogadásáról, hatályba lépéséről, és visszavonásáról.

4. §
A versenyrendszerben való részvétel általános feltételei
1./

A hivatásos, az amatőr és a vegyes (nyílt) versenyrendszerbe (továbbiakban együtt:
bajnokság) csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása és ezt a nevezéskor a versenykiírásban meghatározottak szerint igazolja.

2./

A kilencven napnál régebben lejárt köztartozás nélkül történő működésnek a bajnokság
egész időtartama alatt fenn kell állnia. Ha ilyen köztartozás fennállása a bajnokság
közben kerül megállapításra, a sportszervezetet a bajnokságból – fegyelmi eljáráson
kívül – ki kell zárni.

3./

Az állami adóhatóság a sportszövetség írásbeli kérelmére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül tájékoztatást köteles nyújtani a sportszövetség versenyrendszerében (bajnokságában) részt vevő sportszervezetek köztartozásairól. A köztartozás
ténye és mértéke közérdekű adatnak minősül.

4./

Nem nevezhet bajnokságba:
a./
az a sportvállalkozás, ill. az a sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint
csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban,
b./
az a sportegyesület, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az
ügyészség a sportegyesület feloszlatására irányuló kérelmet nyújtott be a bírósághoz,
c./
az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolási eljárás indult.

5./

Bajnokságba való nevezés joga nem ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis.

6./

Ha a sportszervezet általános jogutóddal szűnik meg, az indulási jog az általános jogutódra átszáll. Ha a sportszervezet általános jogutód nélkül szűnik meg, az indulási jog
megszűnik. A bajnokságban való részvétel jogáról a Versenyszabályzat alapján az Elnökség dönt

7./

Bajnokságba nevezett egyesületeknek a bajnokság során nem lehet a Szövetség felé
fennálló, 30 napnál régebben lejárt tartozása. Amennyiben egy egyesületnek ilyen tartozása áll fenn, akkor az egyesület a tartozás teljes rendezéséig minden mérkőzését 50-ás gólkülönbséggel elveszíti.
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5.§
Az irányító szervek, a versenyrendszer résztvevőinek egymás közötti kapcsolattartási formái
1./
2./

3./

4./

5./

6./

7./

Az irányító szervek, a versenyrendszer résztvevői egymással írásos formában, telefonon, elektronikus úton és személyesen (érintkeznek) tartják a kapcsolatot.
A keletkezett iratokat, hivatalos értesítőket levélben postai úton, vagy telefon útján
megküldött levélben (faxon) illetve a versenyszervező honlapján történő megjelenéssel, vagy elektronikus levélben (e-mail-ben) kell megküldeni. Postai útnak tekintendő
a futár útján megküldött irat is. Ugyanazon irat esetében több küldési mód is alkalmazható. Levél (tértivevényes, elsőbbségi) esetén a postai feladás dátuma, fax esetében a faxgép által készített telefonszám lista, e-mail–nél a számítógépes megérkezés és
olvasottsági visszaigazolás együttesen, internetes honlapnál a megjelentetés dátumát
követő 3. nap tekintendő a feladás igazolt dátumának. Az iratot minden esetben a hivatalos formában megadott címre, fax- telefonszámra kell eljuttatni.
Az iratot – kivéve, amikor meghatározott formai követelménynek eleget tevő emailben küldik – a küldő fél ügyrendjének megfelelően kell bélyegzővel és aláírással
ellátni. Az aláírás vagy bélyegzőlenyomat nélkül küldött irat érvénytelen, ebben az
esetben az iratot vissza kell utasítani. Erről a címzett a megérkezést követően azonnal
írásban vagy telefonon köteles tájékoztatni a küldő felet.
A versenyrendszer résztvevői a különböző dokumentumokban (alapszabály, szabályzatok, versenykiírások, stb.) előírt irataikat, az irányító szervek Alapszabályában,
SZMSZ-ében, a szabályzatokban, versenykiírásokban, egyéb dokumentumokban meghatározottak szerint kötelesek megküldeni.
Az irányító szervek a hivatalos értesítőiket, határozataikat, rendelkezéseiket, közleményeiket hivatalos lapjukban vagy internetes honlapjukon kötelesek közzé tenni. Az első- és másodfokú döntést hozó bizottságok alakszerű határozatait, valamennyi az ügyben érintettnek meg kell küldeni tértivevényes levélben, vagy faxlevélben, illetve
meghatározott formai követelménynek eleget tevő e-mailen, vagy a tárgyalást követően igazoltan kell átadni a jelenlévőknek. A határozat megküldését – bármilyen formában történik – hivatalosan igazolni kell, és csatolni kell a határozathoz.
Postai úton kézbesített idézővel, illetve a hivatalos értesítőben vagy az internetes honlapon közzétett értesítés útján kell megidézni a sportszervezetek tagjait, a sportszakembereket a sportszervezetekkel szerződéses jogviszonyban lévőket az irányító szerv
és azok bizottságainak tárgyalására, ülésére. Az idézés a postai feladást, illetve a hivatalos értesítőben, internetes honlapon történő megjelenést követő 4. naptól kezdődően
megérkezettnek tekintendő. A sportszervezet köteles a 2./-ben meghatározott módon
kézbesített határozatokat, rendelkezéseket közleményeket tudomásul venni és végrehajtani, valamint közölni köteles tagjaival, és a vele szerződéses jogviszonyban lévő
személyekkel az őket érintő határozatokat, idézéseket, meghívásokat. Ha a sportszervezet ennek a kötelességének nem tesz eleget, vagy azt nem kellő időben teljesíti, viseli az ebből esetlegesen eredő felelősséget és kárt.
Az idézett fél köteles az idézésben megjelölt helyen és időben megjelenni. Ha nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, a sportszervek távollétében is hozhatnak
határozatot. Amennyiben az ügy eldöntése szempontjából a megidézett személy meghallgatása elengedhetetlen, és a megidézett a távolmaradásával a sportszervek munkáját akadályozza, fegyelmi úton felelősségre vonható, ha a távolmaradását időben és
megfelelően nem indokolta.
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9./

10./
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Amennyiben a sportszervezetek nevezéskor megadott adata a bajnoki év közben megváltozik, ezt 5 napon belül írásban közölnie kell a bajnokságot kiíró szövetséggel. Ha
az adat az Alapszabály vagy a Társasági Szerződés változása miatt módosul, a bírósági, cégbírósági beadást követően 3 napon belül köteles a sportszervezet a bajnokságot
kiíró szövetségbe eljuttatni az okiratot továbbá a változás – bejegyzés tudomásul vételéről szóló jogerős Bírósági végzést.
Határidő számításnál - ha az utolsó nap munkaszüneti napra esik - a határidő utolsó
napja a következő nap. A napokban megállapított határidőbe a mérkőzés napja nem
számít be, csak az azt követő nap.
A versenyjegyzőkönyvben szereplő adatok, információk pontosítását, helyesbítését a
mérkőzést követő 8 napon belül lehet kérni a bajnokságot kiíró szövetségtől

II. fejezet
Versenyek
6. §
A versenyrendszer
1./

A versenyrendszer lehet:
a./
meghatározása szerint hivatásos, amatőr, vegyes (nyílt)
b./
a részt vevők neme szerint férfi (fiú), női (leány), vegyes
c./
a részt vevők kora szerint felnőtt, utánpótlás, öregfiúk
d./
a pályaméret szerint nagypályás, unihoki, kispályás
e./
lebonyolítása szerint bajnoki, kupa, egyéb

2./

A vegyes (nyílt) bajnokságban – ha a versenykiírás másképp nem rendelkezik – sportvállalkozás, sportegyesület és sportegyesület floorball szakosztályai vehetnek részt.

3./

A bajnoki idény minden évben július 1-én kezdődik és a következő év június 30-ig
tart. Versenyév alatt a bajnoki idény kezdetének évét kell érteni.

7. §
Versenykiírások és azok tartalmi elemei
1./

Az országos bajnokságok és kupák hivatalos elnevezéséről az MFSZ elnöksége dönt.
A bajnokságokban és a kupákban induló csapatok, valamint az MFSZ szervei kötelesek az általuk végrehajtott mindennemű, írásban megjelenő kommunikáció során (levelezés, saját internet honlap stb.) a bajnokságok és a kupák a hivatalos, teljes vagy
rövidített elnevezését használni

2./

Az MFSZ határozza meg a szövetség rendszerében való részvétel általános és az Országos Bajnokság osztályaiban és más, országos hatókörű versenyeken való részvétel
konkrét feltételeit.

3./

A versenyrendszer lebonyolítására vonatkozó szabályokat a Versenybizottság által kiadott és az Elnökség által jóváhagyott, az adott versenyre vonatkozó versenykiírás tartalmazza. A következő idény versenykiírásait minden év június 15-ig adja ki a Versenybizottság.
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4./

A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése
előtt a hatályos versenykiírást csak az adott versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os többségének írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny
(bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.

5./

A versenyrendszer versenykiírásának a következőket kell tartalmaznia:
a./
a verseny célját
b./
a verseny rendezőjét
c./
a verseny lebonyolítási rendszerét, idejét, helyét
d./
a verseny résztvevőit
e./
a verseny végén a feljutás és kiesés, továbbjutás szabályozását
f./
a nevezési díjat és rendet
g./
a verseny díjazását
h./
a verseny költségeit
i./
a versennyel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket

6./

A válogatott keretek programját a versenykiírásban figyelembe kell venni. A bajnokság kiírása után a változtatás a válogatottak nemzetközi programja miatt csak kivételes
esetben, az Elnökség jóváhagyásával lehetséges.

8. §
Egyéb rendezvények
1./

Amennyiben az MFSZ versenykiírásait nem veszélyezteti, úgy az egyesületek az idény
alatt kupákat, egyéb rendezvényeket bonyolíthatnak le.

2./

Az egyesületi kupák és rendezvények kiírása a rendező egyesület feladta. Az egyesületek a tervezett rendezvények időpontját kötelesek a Versenybizottságnak bejelenteni a
versenynaptár egyeztetése céljából. Ennek legkésőbb a rendezvény előtt egy hónappal
kell megtörténnie. A kupa után 8 napon belül az eredményről, esetleges rendkívüli
eseményről (kiállítás, súlyos sérülés stb.) a Szakszövetséget szintén írásban kötelező
értesíteni. Amennyiben egy egyesület ezt elmulasztja, akkor ellene fegyelmi eljárást
kell indítani.

3./

A versenyidényben az egyesületek csak olyan nemzetközi mérkőzéseket köthetnek le,
amely a mérkőzéskiírás megváltoztatását nem igényli. Ha egy egyesület egy nemzetközi bajnokságban, vagy kupán vesz részt, köteles azt a szakszövetségnek az esemény
kezdete előtt 14 nappal bejelenteni. A mérkőzéseinek eredményéről, esetleges rendkívüli eseményről (kiállítás, súlyos sérülés stb.) a Szakszövetséget az előző pont szerint
szintén írásban kötelező értesíteni. Amennyiben egy egyesület ezt elmulasztja, akkor
ellene fegyelmi eljárást kell indítani.
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III. fejezet
A VERSENYEK ELŐKÉSZÜLETEI
9. §
Nevezés
1./

Minden egyesületnek minden olyan versenyrendszerbe, ahol indulni kíván a kiírásában
meghatározott módon és határidőig neveznie kell.

2./

A nevezési díjat az Elnökség a versenykiírásokban adja meg.

3./

A határidő után beérkezett nevezéseket a Versenybizottság elutasítja.

4./

A nevezési határidőig beérkezett hibás, vagy hiányos nevezések javítására, hiánypótlására a Versenybizottság az adott egyesületeket felszólítja.

5./

A nevezéskor minden egyesületnek meg kell adnia kettő hivatalos e-mail címet. A
Versenybizottság és a Szövetség elsősorban ezen az e-mail címen keresztül kommunikál a csapatokkal. Az erre az e-mailre küldött mérkőzésidőpont, versenybizottsági, illetve elnökségi ülésre szóló meghívó, versenybizottsági és elnökségi határozat az
egyesület hivatalos írásos értesítésének tekintendő. Ha az elektronikus levél kiküldése
után 3 napon belül nem érkezik olvasási értesítő, minden jogorvoslati lehetőséget tartalmazó ügynél szükséges a postai értesítés is.

6./

A felnőtt Országos Bajnokság legmagasabb osztályú férfi és női bajnokságába az
egyesületek csak egy-egy csapatot nevezhetnek. Minden más bajnokság egyes osztályaiba egy egyesület több csapatot is nevezhet.

10. §
Játékos nevezési lista
1./

A csapatnevezés után minden egyesület köteles játékosait csapatonként nevezni a Versenybizottság által kiadott játékos nevezési listán a versenykiírásban megadott időpontig. A nevezési lista alapján a Szakszövetség a játékosok részére versenyengedélyt ad.

2./

Az éves versenyengedély díját az Elnökség a versenykiírások elfogadásakor teszi közzé.

3./

A határidőig beérkezett hibás, vagy hiányos játékos nevezési lista javítására, hiánypótlására a Versenybizottság az adott egyesületeket felszólítja. A Versenybizottság elutasítja azon egyesületek nevezéseit, akik a megadott határidőig nem adják le a játékos
nevezési listát.

4./

Ameddig az egyesület a hiánypótlásnak nem tesz eleget, a bajnokságban nem léphet
pályára.

5./

A játékos nevezési lista hiánytalan beérkezését, és a versenyengedélyi díjak befizetését
követően az MFSZ 5 munkanapon belül hitelesítve visszaküldi a játékos nevezési lis-
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tákat az egyesületek részére. A játékos pályára lépésének előfeltétele a hitelesített nevezési listán való szereplés.
6./

A versenykiírásban a játékosok számára vonatkozólag meghatározható egy minimum
létszám, amit a verseny során végig fenn kell tartani. Ha az egyesületnek nincs megfelelő számú játékosa az adott verseny indulása előtt, a nevezését a Versenybizottság törli. Ha év közben csökken a meghatározott minimum alá, az a csapat kizárását vonja
maga után.

7./

Egy játékos egy időben legfeljebb egy egyesület legfeljebb három Országos Bajnokság
nevezési listáján szerepelhet, amelyekből csak egy lehet felnőtt bajnokság. Ez a korlátozás a Magyar Köztársaság Kupára nem vonatkozik.

8./

A versenyidény alatt lehetőség van játékosok pótnevezésére. Ennek számát a versenykiírások határozzák meg. A pótnevezésnek legkésőbb a mérkőzést megelőző 5. munkanapon meg kell érkeznie a szövetség irodájába (posta, fax, főtitkár e-mail címe). A
pótnevezés leadása után maximum 3 munkanapon belül kerül kiadásra az új hitelesített
nevezési lista, ami előfeltétele a játékos pályára lépésének.

9./

Év közbeni átigazolás esetén az átadó egyesületnek az átigazolási hozzájárulás aláírását követően 8 napon belül a régi nevezési lista leadásával töröltetnie kell az eligazolt
játékost az egyesület hitelesített nevezési listáiról.

11. §
Versenynaptár, sorsolás
1./

A versenynaptár-tervezet a versenykiírással egy időben kerül kihirdetésre. A felnőtt
bajnokságok sorsolását követően kerül kiadásra a végleges felnőtt versenynaptár, az
utánpótlás bajnokságok sorsolását követően az utánpótlás versenynaptár.

2./

A versenyek sorsolását a Versenybizottság készíti el. Ezeket legkésőbb 21 nappal a
verseny első mérkőzése előtt közli a benevezett egyesületekkel.

3./

A versenykiírásban lehetőség van irányított sorsolás alkalmazására:
a./
kieséses rendszerű versenyek esetén erősorrendet alapul véve;
b./
csoport bontásos versenyek esetén erősorrendet és/vagy földrajzi elhelyezkedést
alapul véve;
c./
bajnokságok rájátszásában, ill. 4 napon belül lévő két versenynap esetén a pályaválasztói jog meghatározására

4./

A bajnokságban résztvevő csapatok – figyelemmel a nemzetközi és a hazai kupaküzdelmekre is – 48 óránként kötelezhetők mérkőzés lejátszására. Kivételes esetekben
(egy bajnoki szezonban legfeljebb két alkalommal) a Versenybizottság ezt 20 órára
csökkentheti.
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IV. fejezet
MÉRKŐZÉSEK ELŐKÉSZÜLETEI
12. §
Mérkőzések kiírása
1./

A pályaválasztó csapat a versenynaptár alapján köteles kiírni mérkőzéseit. Hétvégi
mérkőzést szombatra vagy vasárnapra, hétközi mérkőzést a versenynaptárban megadott dátumra írhat ki.
a./
Amennyiben a két csapat által bejelentett hazai pályák közötti távolság kevesebb, mint 60 km, akkor a pályaválasztó csapat a hétvégi felnőtt mérkőzést péntekre is kiírhatja.
b./
A versenynaptár kivételes esetekben a fentiektől eltérhet, de ezt minden esetben
külön jelezni kell.

2./

A mérkőzések kezdési időpontja felnőtt mérkőzések esetén
a./
szombaton és munkaszüneti napon 10.00 és 19.30 között,
b./
vasárnap és munkanapot megelőző munkaszüneti napon 10.00 és 18.30 között,
c./
munkanapon 17.30 és 19.30 között lehet.
Ettől eltérni csak a két csapat írásos beleegyezése esetén lehet.

3./

A mérkőzések kezdési időpontja utánpótlás mérkőzések esetén
a./
szombaton és munkaszüneti napon 11.00 és 18.30 között,
b./
vasárnap és munkanapot megelőző munkaszüneti napon 11.00 és 17.30 között,
c./
munkanapon nem lehet utánpótlás mérkőzést játszani.
Ettől eltérni csak a két csapat írásos beleegyezése esetén lehet.

4./

A pályaválasztó csapatnak a mérkőzés időpontját két héttel megelőző vasárnap este
éjfélig, hétközi forduló esetén két és fél héttel a fordulót megelőző vasárnap éjfélig –
ez a mérkőzés kiírási határideje – kell a szövetség weboldalára (www.hunfloorball.hu)
feltölteni. A mérkőzés bejelentéséről a weboldal e-mailben automatikusan értesíti az
érintett csapatokat és a Versenybizottságot. Amennyiben a pályaválasztó ezt elmulasztja, automatikusan a vendégcsapat a mérkőzés győztese 5-0-ás gólkülönbséggel.

13. §
Mérkőzések időpontjának, helyszínének megváltoztatása
1./

A meghatározott feltételek megléte esetén egy adott mérkőzés – a Versenynaptár és a
sorsolás által megszabott – ideje, helyszíne megváltoztatható. Ehhez a Versenyszabályzatban ill. a versenykiírásban eljárási díj megfizetése írható elő, amelyet a változtatást kezdeményező csapat köteles megfizetni.

2./

A változtatás a szövetség weboldalán található űrlap használatával kezdeményezhető,
kizárólag a kezdeményező csapat által. Csak akkor tekinthető egy kérelem szabályosnak, ha minden változtatni kívánt paraméter (helyszín, dátum, időpont) megadásra kerül.
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3./

A pályaválasztói jog az érdekelt csapatok együttes, írásos beleegyezésével eljárási díj
nélkül felcserélhető. A változást a mérkőzés kiírását megelőzően be kell jelenteni, a
mérkőzés kiírásának kötelezettsége az új pályaválasztó csapatot terheli

4./

Mérkőzést a versenynaptárban megadott dátumhoz képest a két egyesület írásbeli hozzájárulásával eljárási díj fizetése mellett előre lehet hozni. Az előrehozott mérkőzés kiírási határidejét az új dátumhoz viszonyítva kell megállapítani.

5./

Mérkőzést a versenynaptárban megadott dátumhoz képest a két egyesület írásbeli hozzájárulásával eljárási díj fizetése mellett későbbre lehet halasztani. A halasztott mérkőzés kiírási határideje megegyezik az eredeti mérkőzés kiírási határidejével.

6./

Mérkőzést a versenynaptárban megadott dátumhoz képest egyoldalúan is lehet halasztani, ami szintén eljárási díj köteles. Egy egyesület egy bajnoki idényben legfeljebb
egyszer kérhet egyoldalú halasztást versenysorozatonként. A halasztásra vonatkozó
szabályok mindegyikét alkalmazni kell, azok kivételével, amelyeket felülírnak az egyoldalú halasztás egyedi szabályai. Ezek a következők:
a./
A versenynaptárban meghatározott játéknap előtt legkésőbb 25 nappal a halasztást kérő egyesület a halasztási kérelmet benyújtja.
b./
A két egyesület vezetőinek a Versenybizottság adott sorozathoz tartozó koordinátorával együtt egyeztetnie kell az új időpontról, aminek menete a következő:
a pályaválasztó csapat köteles 2 időpontot felajánlani, amiből a halasztást kérő
köteles egyet elfogadni. Az egyeztetés során az új időpontról az eredeti dátumhoz képest legkésőbb 18 nappal korábban meg kell állapodni. Ennek elmaradása esetén a Versenybizottság saját hatáskörébe vonja a mérkőzés idejének meghatározását és
i. a mérkőzést az eredeti dátumhoz köti, azaz a kérelmet visszamenőleg elutasítja;
ii. a mérkőzés új dátumát meghatározza;
iii. a mérkőzést valamely fél számára 5-0-s gólkülönbséggel jóváírja.

7./

Mérkőzés halasztása esetén az új dátumnak az eredeti dátumhoz képest 45 napon belül
kell lennie. A versenykiírásban a mérkőzés időpontjára vonatkozó változtatásokhoz
korlátok határozhatók meg. Kiváltképp szabályozhatók egy meghatározott dátum utánra kisorsolt mérkőzésekhez (pl. utolsó bajnoki forduló), a rájátszás mérkőzéseihez, egy
meghatározott dátum előttre kisorsolt mérkőzésekhez kötődő változtatási lehetőségek.

8./

A pályaválasztó csapat a már bejelentett mérkőzés időpontját a versenynaptárban meghatározott játéknapon belül a kiírási határidőig eljárási díj fizetése nélkül versenyenként évi egy alkalommal szabadon megváltoztathatja. Nem tekinthető az évi egy alkalom terhére történő változtatásnak, ha az időpont-módosításra a rendező csapatnak fel
nem róható ok miatt kerül sor.

9./

A kiírási határidőn túl mérkőzés időpontját a mérkőzés kiírt időpontja előtti 10. napig a
csapatok írásos beleegyezésével eljárási díj fizetése mellett lehet megváltoztatni. Ez
vonatkozik mind a játéknapon belüli áthelyezésre, mind a halasztásra. Ilyen esetekben
is alkalmazandók a mérkőzés időpontjának megváltoztatására vonatkozó előírások.

10./

A mérkőzések időpont-változtatásának eljárási díjai a következők:
a./
felnőtt mérkőzés 5 000 Ft
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utánpótlás mérkőzés 3 000 Ft

11./

Az eljárási díj megfizetését a Versenybizottság méltányossági alapon elengedheti.
Méltányossági alapot a versenynaptárba be nem tervezett válogatott mérkőzések, diákolimpiai vagy szakszövetségi rendezvények képezhetnek.

12./

Az eljárási díjat a változtatási igény bejelentésének határidejéig kell megfizetni A be
nem fizetett eljárási díj a Szakszövetséggel szemben fennálló tartozásnak minősül.
Amennyiben egy mérkőzés eljárási díja az esedékességet követően 30 napon belül nem
kerül befizetésre a mérkőzés győztese 5-0-ás gólkülönbséggel vagy a pályán elért jobb
eredménnyel a változtatást kezdeményező egyesület ellenfele.

V. fejezet
RÉSZTVEVŐK
14. §
Játékosok részvételének feltételei
1./

Mérkőzésen az egyesületek azon igazolt és versenyengedéllyel (hitelesített nevezési
lista formájában) rendelkező játékosai szerepelhetnek, akik sportorvos által kiadott, érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek. A sportorvosi igazolások érvényessége 1
év, a sportorvosi vizsgálat idejében még be nem töltött 18. életév esetén 6 hónap.

2./

Amennyiben olyan játékos lép pályára, aki nem felel meg az 1./ pont követelményének, azt jogosulatlan játéknak kell tekinteni, függetlenül a játékvezető erre vonatkozó
szerepétől. Az egyesület ellen indított fegyelmi eljárás mellett a győzelem 5-0-s gólkülönbséggel a vétlen felet illeti meg.

3./

Minden mérkőzés előtt a játékvezetők ellenőrzik a játékosok játékjogosultságát (tagsági igazolvány, sportorvosi igazolás, nevezési lista). Amennyiben a csapatvezető a mérkőzés előtt a játékvezetőnek jelzi, hogy a csapat igazolásait, annak egy részét és/vagy a
nevezési listát nem tudja bemutatni, úgy ezt különleges eseményként jelezni kell a
mérkőzés jegyzőkönyvén. A csapat pályára léphet, ha minden játékos fényképes igazolvánnyal igazolja magát. Ekkor a csapatvezetőnek öt munkanapon belül be kell mutatnia az érvényes igazolásokat és/vagy nevezési listát a Versenybizottság egy tagjának
vagy a Főtitkárnak, valamint 10 000 Ft büntetést kell fizetnie. Amennyiben egy csapat
elmulasztja bemutatni az igazolásokat, vagy azok közül bármelyik nem érvényes, vagy
adott versenysorozatban másodszor él ezzel a lehetőséggel, a győzelem 5-0-ás gólkülönbséggel a vétlen felet illeti meg, és az esetet ki nem állásként kell kezelni. Ekkor a
vétkes fél kártérítést köteles fizetni, melyet a Versenybizottság a Versenyszabályzat értelemében szab ki.

4./

Az MFSZ versenyrendszerében csapatonként korlátlan számú külföldi állampolgárságú, Magyarországon igazolt, versenyengedéllyel és sportorvosi engedéllyel rendelkező
játékos szerepelhet.
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15. §
A játékvezetők és a zsűri
1./

Minden mérkőzést két játékvezető és két fő zsűri (jegyzőkönyvvezető és időmérő)
közreműködésével kell megrendezni az alábbi kivételek lehetőségével:
a./
Magyar Kupa és bajnoki mérkőzésen kívül egyéb mérkőzéseket szükség esetén
a résztvevő csapatok beleegyezése esetén egy játékvezető is levezetheti.
b./
Az Unihoki mérkőzéseket egy játékvezető közreműködésével is meg lehet rendezni.

2./

Felnőtt bajnoki és kupamérkőzésen csak játékvezetői igazolvánnyal rendelkező játékvezetők és versenybírók működhetnek közre.

3./

A zsűri csak 15 éven felüli személy lehet. A jegyzőkönyvvezetői és időmérői díjról a
mindenkori versenykiírás rendelkezik. A jegyzőkönyvvezető köteles elérhetőségét
szükség esetére a játékvezetők kérésére közölni velük.

4./

A játékvezetőnek és a zsűrinek a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt 30 perccel a
mérkőzés helyszínén meg kell jelenniük. Ellenkező esetben a Játékvezetői Testület első alkalommal figyelmezteti, majd a következő alkalommal pénzbüntetéssel sújtja a játékvezetőket.

5./

A csapatoknak a játékvezetőkre és a zsűrire a mérkőzés kiírt kezdési időpontjától számított 20 percet kell várniuk.

6./

A zsűrit a pályaválasztó csapat biztosítja. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor úgy kell
tekinteni, mintha a mérkőzésen meg sem jelent volna a csapat. A vendégcsapat egy
képviselője jogosult a zsűri munkájának ellenőrzésére, és esetleges észrevételeit a Versenybizottsághoz 3 munkanapon belül levélben eljuttatni.

7./

A játékvezetőknek a pálya játékra való alkalmasságát a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt 20 perccel kell eldönteniük, ugyanakkor kell ellenőrizni a játékosok játékjogosultságát is.

8./

Olyan mérkőzésen, ahol a Szakszövetség a rendező, ott a Szakszövetség biztosítja a
zsűrit is.

9./

A játékvezetők a mérkőzés jegyzőkönyvét kötelesek 10 naptári napon belül a Szakszövetség irodájába (postacímére) vagy a verseny koordinátorához eljuttatni. A versenykiírás ettől eltérő előírást is tartalmazhat. Amennyiben 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.

10./

Bajnoki és kupamérkőzéseken a zsűri asztalnál csak a zsűri, a vendégcsapat képviselője és az arra feljogosított szövetségi megbízottak (tornaigazgató, szövetségi ellenőr)
tartózkodhatnak. Nem tartózkodhat a zsűri asztalnál olyan személy, aki ellen eltiltás
fegyelmi büntetése van érvényben.
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A játékvezetőknek az általuk vezetett mérkőzések napján érvényes sportorvosi engedéllyel kell rendelkezniük..

16. §
A csapatok vezetői
1./

Az egyesület valamennyi sportvezetője, játékosa, edzője köteles olyan magatartást tanúsítani és tanúsíttatni, beleértve a mérkőzéssel kapcsolatos nyilatkozatokat is, amely a
floorball sportág és a szponzorok jó hírnevét szolgálja.

2./

A cserepadnál a mérkőzésre nevezett játékosokon kívül legfeljebb 5, az egyesület részéről delegált személy tartózkodhat, akiket a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Nem
tartózkodhat a cserepadnál olyan személy, aki ellen eltiltás fegyelmi büntetése van érvényben.

3./

Az edzők és vezetők a hazai rendezvényeken saját felelősségükre vesznek részt, azon
saját maguk, illetve egyesületük által kötött biztosítás érvényes.

17. §
Szövetségi ellenőr
1./

A bajnoki és Magyar Kupa mérkőzésekre a Szakszövetség vagy a Játékvezetői Testület szövetségi ellenőrt jelölhet ki, lehetőség szerint az Elnökség, vagy a bizottságok
tagjai közül. A Szakszövetség szövetségi ellenőrt más mérkőzésre is kijelölhet.
a./
A szövetségi ellenőrt a Versenybizottság vagy a Játékvezetői Testület jelölheti
ki, és erről legkésőbb a mérkőzés időpontját 3 nappal megelőzően mindkét csapatot értesíti.
b./
A szövetségi ellenőr díjazásban részesül, melyet a rendező egyesület köteles kifizetni. A díjazás mértékéről a mindenkori versenykiírás határoz.
c./
A mérkőzés lebonyolításának nem előfeltétele a szövetségi ellenőr jelenléte.
d./
A szövetségi ellenőrnek a mérkőzés végén alá kell írnia a jegyzőkönyvet (a
megjegyzés rovatban).
e./
A szövetségi ellenőr jogosult minden olyan intézkedést meghozni, amely a
mérkőzés szabályszerű lebonyolítását segíti. Esetleges észrevételeit a mérkőzést
követő 5 munkanapon (rájátszásban vagy egyenes kieséses rendszerben 3 munkanapon) belül a Versenybizottsággal és a Játékvezetői Testülettel írásban közli.

18. §
Nézők
1./

Minden nyilvános mérkőzésen a nézők csak a részükre kijelölt helyen tartózkodhatnak.

2./

A rendező csapatnak a terem hivatalos nézőszáma szerint a helyek legalább 20%-át
kell biztosítania a vendég egyesület szurkolóinak
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VI. fejezet
MÉRKŐZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA
19. §
A pálya követelményei
1./

Bajnoki illetve kupamérkőzések lebonyolítására alkalmas pályát, termet a Nemzetközi
Floorball Szövetség által kiadott szabálykönyvek határozzák meg. Az Unihoki mérkőzések lebonyolítására alkalmas pályát, termet az MFSZ által kiadott Kiegészítő
Unihoki Szabálykönyv határozza meg.

2./

A bajnoki és kupamérkőzésekre a rendező egyesület köteles cserepadot, büntetőpadot
és a zsűrinek megfelelő helyet biztosítani. Ugyancsak köteles a vendégcsapatnak zárható öltözőt és fürdési lehetőséget biztosítani.

3./

A rendező csapat a férfi OB1, OB2, női OB és Magyar Kupa negyeddöntő, elődöntő és
döntő mérkőzésein köteles elektromos eredményjelzőt és időmérőt biztosítani, melyen
a hátralévő időt és az eredményt a játékvezetők, játékosok, csapatvezetők és a nézők is
jól láthatják. Egyéb mérkőzéseken ennek hiányában külön stopperórát a játékidő mérésére.

4./

A rendező csapat köteles gondoskodni a játék megfelelő feltételeiről, illetve a nézők
biztonságos és kulturált szórakozásának feltételeiről. Amennyiben a játékvezető úgy
látja, hogy a játékosok testi épsége vagy a nézők biztonságos és kulturált szórakozása
veszélyben van, felkéri a rendező csapatot a hiányosságok megszüntetésére. Amennyiben a helyzet nem változik, a játékvezető jogosult 2×10 perc szünet elrendelésére, illetve, ha a helyzet továbbra sem javul, a mérkőzés félbeszakítására. A kényszerszünetet, illetve a mérkőzés félbeszakítását a játékvezetőknek a jegyzőkönyvön jelezniük
kell, és mérkőzés további sorsáról, valamint a csapatok esetleges szankcióiról a Versenybizottság (a Versenyszabályzat alapján) és a Fegyelmi Bizottság (a Fegyelmi Szabályzat alapján) határoz.

5./

A Magyar Kupa illetve bajnoki nevezéssel együtt az egyesületeknek meg kell jelölniük
hazai pályájukat. Ennek a pályának az egyesület bejegyzésének megfelelő közigazgatási területen belül kell lennie, eltérő esetben külön kell kérvényezni a Versenybizottságnál az engedélyt. A megjelölt pályákat a Versenybizottság (palánkkal, kapukkal)
együtt a bajnoki évad kezdete előtt hitelesíti, melynek költségeit a Szakszövetség állja.
Az egyesületnek hazai mérkőzéseiket a hazai pályájukon kell játszaniuk. Ez alól kivétel, ha a sportszervezet fegyelmi határozat alapján kénytelen más közigazgatási területen pályaválasztóként játszani. Kérelem alapján a Versenybizottság engedélyezheti,
hogy az egyesület egyes mérkőzéseket más, hitelesített pályán játsszon. Ha ez a pálya
azonban a megjelölt hazai pályától több, mint 20 km-re helyezkedik el, a VB útiköltség-térítést írhat elő a rendező csapat számara, a vendégcsapat megnövekedett költségei miatt. Amennyiben a másik pálya nem hitelesített, a Versenybizottság azt hitelesíti.
Ennek díja 30 000 Ft.
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20. §
A játékosok felszerelése
1./

Minden esetben a pályaválasztó határozza meg, hogy milyen színű felszerelésben játszik. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a vendégcsapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.

2./

Reklám elhelyezése a floorball sportfelszerelésen az egyesület hatáskörébe tartozik.

3./

A játékosok csak az IFF által hitelesített ütővel játszhatnak.

21. §
A mérkőzések lebonyolítási rendje
1./

A mérkőzés megkezdése előtt – a közönség üdvözlése után – a vendégcsapat játékosai
kézfogással köszöntik a játékvezetőket és a hazai csapat játékosait, majd a hazai csapat
játékosai köszöntik a játékvezetőket.

2./

Ha a kiírt mérkőzést a rendező egyesület nem rendezi meg, a győzelem 5-0-ás gólkülönbséggel az ellenfelet illeti meg. Ha a mérkőzés elmaradása a rendező egyesületnek
felróható, vele szemben fegyelmi eljárást kell lefolytatni.

2./

A mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt 20 perccel a csapatok képviselőinek az igazolásokat, versenyengedélyeket és a szereplő játékosok és hivatalos személyek listáját,
pontosan kitöltve, és aláírva a zsűrinek át kell adni.

3./

A mérkőzés megkezdése után új név már nem kerülhet a jegyzőkönyvbe.

4./

A mérkőzés jegyzőkönyvébe csak az érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékosok kerülhetnek beírásra. Amennyiben a mérkőzés folyamán érvényes versenyengedély nélküli játékos lép pályára, a játékvezetőnek a játékot azonnal meg kell szakítania,
és a játékos jogosulatlan szereplése esetén a mérkőzést befejezettnek kell nyilvánítani.
Ez esetben a vétkes csapat illetve játékos ellen fegyelmi eljárást kell indítani, és a mérkőzést a vétlen csapat javára kell igazolni 5-0-s gólaránnyal.

22. §
Várakozási idő
1./

Amennyiben egy csapat a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt nem jelentkezik játékra, vagy ha a létszáma nem felel meg a szabálykönyvben foglaltaknak, úgy a várakozási idő 20 perc. Ha a várakozási idő leteltével a csapat létszáma továbbra sem nem felel
meg az előírtaknak, úgy tekintendő, mintha meg sem jelent volna.

2./

Ha a játékvezetők a mérkőzésre alkalmatlannak találják a pályát, akkor a mérkőzést
elhalasztják. Ha azonban várható a pályaviszonyok javulása 2×20 perc várakozási időt
rendelnek el. Ha a pályaviszonyok javultak megállapított várakozási idő alatt, a két
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csapat együttes beleegyezésével hamarabb is elrendelhetik a kezdést. Ha a várakozási
idő leteltével valamelyik csapat létszáma nem felel meg az előírtaknak, úgy tekintendő, mintha meg sem jelent volna.
3./

Az elmaradt mérkőzés játékvezetői és versenybírói díját a pályaválasztó egyesület köteles kifizetni.

23. §
Meg nem jelenés miatti mérkőzés elmaradás
1./

Ha egy csapat nem képes egy mérkőzésen megjelenni, köteles ezt az ellenfél csapatával, a Versenybizottsággal (aki lehet az adott verseny koordinátora), vagy a verseny
szervezőjével haladéktalanul közölni.

2./

Ha ezt nem teszi meg, vagy a meg nem jelenés részére felróható, a Szakszövetség fegyelmi eljárást folytat le a sportegyesülettel szemben. Függetlenül a fegyelmi eljárástól, az elmaradt mérkőzés időpontjától számított 8 naptári napon belül köteles a meg
nem jelent csapat átalány-kártérítést fizetni a Szakszövetség számlájára.

3./

Ha a lemondás több, mint 48 órával a mérkőzés előtt történik,
a./
felnőtt, bajnoki rendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 25 000 Ft,
amelyből 15 000 Ft a vétlen csapatot, 10 000 Ft a Szakszövetséget illet,
b./
utánpótlás és kupa rendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 15 000 Ft,
amelyből 10 000 Ft a vétlen csapatot, 5 000 Ft a Szakszövetséget illet.

4./

Ha a mérkőzést 48 órán belül mondják le,
a./
felnőtt, bajnoki rendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 35 000 Ft,
amelyből 25 000 Ft a vétlen csapatot, 10 000 Ft a Szakszövetséget illet,
b./
utánpótlás és kuparendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 20 000 Ft,
amelyből 15 000 Ft a vétlen csapatot, 5 000 Ft a Szakszövetséget illet.

5./

Ugyanez a helyzet, ha a mérkőzésen egy csapat megjelenik, de a játékvezető döntése
ellenére nem hajlandó a mérkőzést elkezdeni. Ha egy csapat 6 játékosa a mérkőzés
helyszínén tartózkodik a mérkőzés kezdési időpontjában vagy a várakozási idő alatt,
akkor az a csapat megjelenésének tekintendő.

6./

A meg nem jelenés és a játék megtagadása esetekben a győzelem 5-0-ás gólkülönbséggel a vétlen csapatot illeti meg.

7./

Amennyiben a mérkőzésen meg nem jelenő csapat a vétlen félnek okozott költségeket
– beleértve az esetlegesen kiszabott büntetést, valamint a Versenyszabályzat 17.§ szerinti általány-kártérítést is – nem téríti meg, úgy a soron következő minden mérkőzését
(utánpótlás, férfi, női, Magyar Kupa) 5-0-ás eredménnyel elveszti egészen addig, míg a
kárt meg nem téríti (beleértve a további elmaradások miatt fellépő károkat, és általány
díjakat).

8./

Ha egy csapat meg nem jelenése a csapat számára fel nem róható külső ok miatt következik be (vis maior), akkor a Versenybizottság dönt a mérkőzés újrajátszásáról. Ebben az esetben az átalány-kártérítés összege a meg nem jelenő csapatnál felmerült és
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általa igazolt költségekkel csökkenthető a Versenybizottság döntése alapján. Amenynyiben ez a vétlen félnek járó kártérítést érintené, úgy a hiányzó összeget a Szövetség
pótolhatja.

24. §
Elmaradt, félbeszakadt mérkőzések
1./

Ha egy csapat a mérkőzésen nem jelenik meg, nem áll ki, vagy a mérkőzés folyamán a
játékot megtagadja – függetlenül az esetleges fegyelmi eljárástól – a győzelmet 5-0-ás
gólkülönbséggel a szabályosan megjelent csapat kapja. Minden fent említett esetben a
VSZ 23.§ szerinti átalány-kártérítést meg kell fizetni.

2./

Amennyiben egyik csapat sem jelenik meg a mérkőzésen, nem áll ki, vagy mindkét
csapat a játékot megtagadja – levonul – a mérkőzést 0-0-ás gólkülönbséggel lejátszottnak kell tekinteni, és egyik csapat sem kap pontot.

3./

Amennyiben a mérkőzést a játékvezetők időjárási vagy más objektív, elháríthatatlan
akadály miatt szakítják félbe, és a mérkőzés 50%-át már lejátszották, akkor a mérkőzést a pályán elért eredménnyel kell igazolni. Amennyiben kevesebb, mint 50%-át játszották le, és a Versenybizottság az újrajátszásról dönt, akkor a VSZ 12.§ szerint kell
eljárni. Kieséses mérkőzést mindig meg kell ismételni.

4./

A pályaviszonyok miatt elmaradt mérkőzést 45 napon belül pótolni kell. Az elmaradt
mérkőzés időpontjáról a Versenybizottság – az érintett csapatokkal egyeztetve – az
eredeti időpontot követő első ülésén köteles dönteni, és erről az érintetteket haladéktalanul értesíteni. Hasonló módon kell eljárni félbeszakadt, vagy egyéb okból újrajátszandó mérkőzésnél.

5./

Ha a mérkőzést a játékvezetők rendezési hiányosságok miatt szakítják félbe, az esetleges fegyelmi eljárással párhuzamosan, a Versenybizottság dönt a mérkőzés újrajátszásáról, vagy az eredmény igazolásáról.

25. §
Újrajátszás
1./

Az elmaradt, félbeszakadt, vagy egyéb okból újrajátszandó mérkőzésen csak azok a
játékosok vehetnek részt, akik az eredeti mérkőzés időpontjában az egyesületek játékosai voltak és jogosultak voltak a játékra, továbbá az újra kiírt mérkőzésen is játékra
jogosultak.

2./

Az elmaradt, félbeszakadt, törölt mérkőzés idején eltiltott játékos az újrajátszott mérkőzésen nem játszhat, büntetésébe az újrajátszott mérkőzést kell beszámítani.

3./

Az elmaradt, félbeszakadt, törölt mérkőzést követően eltiltott játékos büntetésének letöltésébe az újrajátszott mérkőzés is beszámít, tehát nem léphet pályára az újrajátszott
mérkőzésen, ha érvényes eltiltása van.
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Az újra kiírt mérkőzések költségeit a rendező sportszervezet fedezi, kivéve, ha játékvezetői mulasztás miatt kerül sor az újrajátszásra. Az Elnökség méltányosságból egyéb
esetekben is dönthet a Szövetség költségére való megrendezés mellett.

26. §
Játékidő
1./

A bajnoki és kupamérkőzések játékideje a Nemzetközi Floorball Szövetség szabálykönyvében meghatározott 3×20 perc tiszta játékidő, melytől eltérőt a versenykiírás tartalmazhat.

2./

A rendező csapat és a játékvezetők kötelesek a kiírásban meghatározott idejű bemelegítést biztosítani a csapatoknak.

3./

Ha az időjárási viszonyok vagy más ok miatt a pálya játék közben alkalmatlanná válik,
a játékvezetők a mérkőzést bármikor megszakíthatják. Ha a körülmények 2×20 perc
várakozást követően nem javulnak, vagy a mérkőzés folytatása eleve reménytelennek
látszik, a mérkőzést a játékvezetők véglegesen félbeszakíthatják.

4./

A félbeszakadás okát és idejét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

27. §
Játékszabályok
1./

A mérkőzéseken a Nemzetközi Floorball Szövetség aktuális szabályai érvényesek,
amelyeknek fordításáról a Versenybizottság köteles gondoskodni.

2./

Az Unihoki mérkőzéseken a Magyar Floorball Szakszövetség által kiadott Kiegészítő
Unihoki Szabálykönyv szabályai érvényesek.

VII. fejezet
BAJNOKSÁGOK EREDMÉNYE
28. §
Helyezések eldöntése
1./

A bajnoki versenyrendszerekben a csapatok sorrendjét a megszerzett pontok alapján
állapítják meg.

2./

Pontegyenlőség esetén, két vagy több csapatnál a sorrendet az alábbiak szerint kell
megállapítani:
a./
ahol két, vagy több csapat pontegyenlősége van, akkor az egymás elleni mérkőzéseken több pontot elérő csapat végez előrébb;
b./
ha a pontszám azonos, akkor az egymás elleni gólkülönbség dönt (idegenben
lőtt több gól nem számít), ha ez is azonos, akkor az egymás ellen lőtt több gól
dönt;
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amennyiben a sorrendet továbbra sem lehet megállapítani, akkor a jobb gólkülönbségű csapat végez előrébb;
amennyiben a gólkülönbség is azonos, a több lőtt gólt elérő csapat végez előrébb
amennyiben a fentiek közül egyik sem dönt, új mérkőzést kell (mérkőzéseket)
kell rendezni az érintett csapatok között;
a megismételt mérkőzésen döntetlen eredmény nem lehetséges, ehhez a Játékszabály 203 és 204 pontjai szerint kell eljárni.

29. §
A kieséses mérkőzések továbbjutási szabályai
1./
2./

3./

Amennyiben a továbbjutásról egy mérkőzés dönt, a Játékszabály 203 és 204 pontjai
szerint meghatározott győztes a továbbjutó.
Amennyiben a továbbjutásról két mérkőzés dönt, úgy a továbbjutó az a csapat, amely a
két mérkőzésen több pontot szerez. Ennek egyenlősége esetén a jobb gólarány dönt.
Ennek egyenlősége esetén a második mérkőzés végén a Játékszabály 203 és 204 pontjai szerint kell eljárni.
Amennyiben a továbbjutásról két mérkőzés dönt, és valamelyik mérkőzésen az egyik
csapat nem jelenik meg (kivéve, ha a VSZ 23.§ 8./ pont alapján A VB újrajátszást rendel el), nem áll ki, megtagadja a játékot, jogosulatlanul szerepeltet legalább egy játékost, rendezőként nem rendezi meg a mérkőzést, hazai csapatként elmulasztja időben
kiírni a mérkőzést, akkor a másik mérkőzés eredményétől függetlenül a vétlen fél a továbbjutó.

30. §
Visszalépés
1./

Amennyiben valamelyik csapat egy bajnokság folyamán visszalép, úgy a visszalépett
csapat minden addigi eredményét abban a bajnokságban törölni kell, és a visszalépett
csapat a bajnokság utolsó helyezettje lesz.

2./

Kuparendszerű versenyben visszalépés esetén, a sorsolás szerinti következő ellenfél
mérkőzés nélkül továbbjut.

3./

Visszalépéskor az Elnökség jogosult olyan döntést hozni, hogy az egyesület nevezését
az adott versenybe egy évig nem fogadja el, vagy pénzbírságot állapíthat meg, melynek maximuma 70 000 forint.
A pénzbírság felnőtt csapatok esetében 50 000 forint, utánpótlás csapatok esetén 30
000 forint, amely egyedi méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb 20 000 forinttal növelhető vagy csökkenthető az Elnökség döntése alapján.

4./

A visszalépett csapat következő évi nevezése csak a legalacsonyabb bajnoki osztályba
fogadható el.

19

Magyar Floorball Szakszövetség

Versenyszabályzat

31. §
Kizárás
1./

Amennyiben egy csapat a bajnokság, illetve a Magyar Kupa során a döntő mérkőzésig
háromszor, vagy ugyanazon csapat ellen kétszer nem áll ki, a Versenybizottság – a vele szemben elért eredmények egyidejű törlésével – a bajnokságból, illetve a Magyar
Kupából kizárja.

2./

Ezen pont vonatkozásában ki nem állásnak minősül, ha egy csapat nem jelenik meg,
nem áll ki, megtagadja a játékot, jogosulatlanul szerepeltet legalább egy játékost, rendezőként nem rendezi meg a mérkőzést, hazai csapatként elmulasztja a mérkőzés kiírását.

3./

A kizárás ellen – a VSZ 32.§-ban megszabott fellebbezési díj befizetésének igazolása
mellett – írásban lehet az Elnökséghez fellebbezéssel fordulni. Amennyiben az Elnökség helyt ad a fellebbezésnek, a Versenybizottság haladéktalanul kiírja az elmaradt és
pótolandó mérkőzés(ek) helyét és idejét.

4./

Kizáráskor az Elnökség jogosult olyan döntést hozni, hogy az egyesület nevezését az
adott versenybe egy évig nem fogadja el, vagy pénzbírságot állapíthat meg, melynek
maximuma 100 000 forint.
A pénzbírság felnőtt csapatok esetében 75 000 forint, utánpótlás csapatok esetén 50
000 forint, amely egyedi méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb 25 000 forinttal növelhető vagy csökkenthető az Elnökség döntése alapján.

32. §
Óvás
1./

Óvást egy mérkőzést követő 3 munkanapon belül lehet benyújtani a Szakszövetség
irodájában (postacímén) vagy a Versenybizottság e-mail címén (vb@hunfloorball.hu).
Az óvást benyújthatják a mérkőzésen játszó csapatok, továbbá a velük egy osztályban
vagy azonos csoportban játszó csapatok, mint érdekeltek. Az óvásban a mérkőzés
eredményének megsemmisítését és újrajátszását, vagy a győzelem odaítélést lehet kérni.

2./

Az óvási díjat az óvással egyidejűleg be kell fizetni a Szakszövetség számlájára. Az
óvás díja:
a./
felnőtt mérkőzésre 15 000 Ft
b./
utánpótlás bajnokságokban 5 000 Ft
c./
A Versenybizottság az óvást addig nem tárgyalja, amíg az óvás díja a Szakszövetség számlájára nem érkezett meg.

3./

Az óvást a Versenybizottságnak a benyújtást követő első versenybizottsági ülésen, de
maximum 14 napon belül, az utolsó két fordulóban és kieséses mérkőzés esetén 3 napon belül érdemben el kell bírálnia.
a./
Ha az óvás alapos és az esetről rendelkezik MFSZ szabályzat, versenykiírás, az
abban foglaltak szerint kell eljárni.
b./
Ha az óvás alapos, de nem alkalmazható az a./ pont, és a szabályszegés nem befolyásolta az eredményt, a Versenybizottság a pályán elért eredményt igazolja.
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Ha az óvás megalapozott, de nem alkalmazható az a./ pont, és az eredményt
érintő szabályszegés állapítható meg, a Versenybizottság az eredményt megsemmisíti, és az eset összes körülményeit figyelembe véve vagy újrajátszást
rendel el, vagy a mérkőzés eredményéről rendelkezik.
Ha az óvás nem megalapozott a VB elutasítja az óvást.

4./

Ha az óvás alapos, az óvási díjat a Szakszövetség 15 napon belül visszautalja.

5./

A Versenybizottság határozatával – a beadott óvásra vonatkozóan – szemben 8 napon
belül fellebbezésnek van helye az Elnökséghez, amely legközelebbi ülésén az óvásról
végérvényesen dönt.
a./
A fellebbezést a Versenybizottsághoz kell benyújtani (vb@hunfloorball.hu) a
fellebbezési díj egyidejű megfizetésével.
b./
A fellebbezés díja megegyezik az óvás díjával.
c./
Az Elnökség a fellebbezést addig nem tárgyalja, amíg a fellebbezés díja a Szakszövetség számlájára nem érkezett meg.
d./
Ha a fellebbezésnek az Elnökség helyt ad, akkor az óvás és a fellebbezés díját a
Szakszövetség 15 napon belül visszautalja.

33. §
Utánpótlás
1./

Az utánpótlás bajnokság korosztályainál a születési éveket a versenykiírásban évente
kell meghatározni, úgy, hogy a játékos adott versenyév (a bajnokság kezdetének naptári éve) utáni évben tölti be a korosztály felső életévét.

2./

A szövetség az egyes bajnokságokhoz kötődően utánpótlás-kötelezettséget írhat elő a
versenykiírásokban.

3./

Amennyiben egy egyesület a bajnokság során utánpótlás csapatra vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a Versenybizottság kizárást alkalmaz az adott csapattal szemben.

4./

Azon egyesületnek, amely adott nem (férfi/női) több bajnokságában is indít csapatot, a
legmagasabb osztályban szereplő csapata utáni utánpótlás-kötelezettséget kell teljesítenie, és a többi csapata után további utánpótlás-kötelezettsége nem keletkezik.

5./

Az újonnan feljutó egyesületeknek indulásuk elősegítésére, vagy egy sportegyesület
(szakosztály) fennmaradásának érdekében maximum két évre az Elnökség kivételes
felmentést adhat.

6./

Ha egy egyesület csapata valamely korosztály utánpótlás bajnokságában egy mérkőzésen nem jelenik meg, nem áll ki, megtagadja a játékot, jogosulatlanul szerepeltet legalább egy játékost, rendezőként nem rendezi meg a mérkőzést, hazai csapatként elmulasztja időben kiírni 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.
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VIII. fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK
34. §
Versenybizottság
1./

A jelen szabályzatban meghatározott bajnokságok zavartalan lebonyolítását a Szakszövetség Versenybizottsága felügyeli. A Versenybizottság tagjai közül az egyes bajnokságokért felelős koordinátorokat jelölhet ki. A Versenybizottság belső struktúrájának, működési rendjének, ügyrendjének szabályozására szervezeti és működési szabályzatot hozhat létre, amely nem lehet ellentétben a Szakszövetség magasabb szintű
szabályzataival (Alapszabály, SzMSz, Versenyszabályzat stb), és amelyet az Elnökség
hagy jóvá.

2./

A Versenybizottság jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:
a./
A bajnokságok lebonyolítási rendje, amennyiben a versenykiírás ezt lehetővé
teszi.
b./
A bajnokságok sorsolása.
c./
A Versenyszabályzat vagy a versenykiírás által a Versenybizottság hatáskörébe
utalt kérdésekben.
d./
A Versenyszabályzat, a versenykiírás vagy az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolás Szabályzat megszegése esetén fegyelmi eljárás nélkül, a szabályzatokban meghatározott következmények életbe lépéséről.
e./
A bajnokságok zavartalan lebonyolítását érintő minden kérdésben, amit a Szövetség valamely szabályzata nem utal az Elnökség hatáskörébe.

3./

A Versenybizottság döntéseit határozatok formájában hozza. A Versenybizottság határozatait ülésen kívül vagy versenybizottsági ülésen hozza. Azon ügyekben, ahol valamely csapatvezető meghallgatása szükséges, vagy ahol a csapatvezető meghallgatását
kifejezetten kérte, csak versenybizottsági ülésen hozható határozat.
a./
A versenybizottsági ülésekre a Versenybizottság az érintett egyesületek vezetőit
az egyesületek által a nevezéskor leadott e-mail címen meghívja legkésőbb az
ülést megelőző 3 nappal (óvás esetén legkésőbb 1 nappal).
b./
A Versenybizottság döntéseiről az egyesületek által a nevezéskor leadott e-mail
címen értesíti az egyesületeket.

4./

A Versenybizottság az egyesületektől postai úton vagy a nevezéskor leadott e-mail
címről érkező alábbi megkeresésekkel foglalkozik:
a./
Óvás: a VSZ 32.§ szerint
b./
Fellebbezés: A Versenybizottság bármely határozata ellen a döntésről történő
értesítéstől számítva 8 napon belül a Versenybizottsághoz postán vagy emailben beadott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés a Versenybizottságnál
nyújtandó be, a fellebbezési díj egyidejű befizetésével, és azt legközelebbi ülésén az Elnökség tárgyalja. Amennyiben a fellebbezés határidőn túl érkezett, az
Elnökség azt automatikusan elutasítja. A fellebbezés díja megegyezik a VSZ
32.§ szerinti óvás díjával. Az Elnökség a fellebbezést addig nem tárgyalja, amíg
a fellebbezési díj be nem érkezett.
c./
Kérelem: A bajnokságokkal kapcsolatos kérelem kizárólag a Versenybizottságnak nyújtható be, az Elnökséghez beérkező ilyen kérelmeket az Elnökség auto-
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matikusan a Versenybizottsághoz továbbítja. A kérelmet a Versenybizottság elfogadja, elutasítja, vagy véleményezés után az Elnökség elé terjeszti.
A Versenybizottság más típusú megkeresésekkel nem foglalkozik.
5./

A Versenybizottság hivatalos e-mail címe: vb@hunfloorball.hu, hivatalos postacíme:
MFSZ VB, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

35. §
Játékosok elengedése a nemzeti válogatottakba
1./

Az egyesület a következők szerint köteles a játékost nemzeti válogatottja számára rendelkezésre bocsátani:
a./
nemzetközi mérkőzés előtt 72 órával,
b./
IFF világbajnoki selejtező torna előtt 72 órával,
c./
IFF világbajnokság előtt 7 nappal,
d./
az IFF által meghatározott és a mindenkori versenynaptárban feltüntetett nemzetközi játéknapok idején.

36. §
Dopping ellenőrzés
1./

A Versenybizottság bármikor, előzetes értesítés nélkül, a nemzetközi szabályok, valamint a Szövetség Doppingszabályzata szerint doppingkontrollt rendelhet el.

IX. fejezet
ZÁRADÉK
Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – szabályzatot a Magyar Floorball Szakszövetség Elnöksége 2011. június 30-i ülésén elfogadta.

Budapest, 2011. június 30.

________________________
Németh Miklós
Magyar Floorball Szakszövetség
Elnök
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________________________
Vörös László
Versenybizottság
Elnök

