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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 2012-2013. évi Országos Bajnokság II. osztálya vegyes (nyílt) rendszerű, férfi, 
felnőtt, nagypályás floorball bajnokság. 

c. A bajnokság hivatalos neve: floorballer.hu OB2. A bajnokság résztvevői a bajnok-
ságra való bárminemű (média, honlap, stb) hivatkozás alkalmával kötelesek a teljes 
név használatára. 

 
2. A bajnokság célja 
 

a. A magyar floorball fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása. 
b.  bajnokságban induló csapatok teljesítmény sorrendjének objektív megállapítása. 
c. A másodosztályú csapatok színvonalas versenyzésének, valamint a válogatott csapa-

tok eredményes szereplésének folyamatos biztosítása.. 
d. A Fair Play magatartás érvényre juttatása. 
e. A floorball sportág népszerűsítése. 
 

3. A bajnokság részvételi feltételei 
 
A bajnokságba olyan tagegyesület 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; 
d. Nevezéssel együtt csatolandó dokumentumok: 

i. Az egyesület önálló jogi személyiségét és jelenlegi működését igazoló, 30 
napnál nem régebben kiállított bírósági kivonat. 

ii.  Az egyesület köztartozás-mentességét igazoló, 30 napnál nem régebben kiállí-
tott NAV igazolás vagy nyilatkozat, hogy az egyesület a nevezés leadásakor 
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 
4. Nevezés 
 

a. Nevezni levélben vagy személyesen csak a honlapon található formanyomtatványon 
lehet. A nevezés beérkezésének határideje: 2012. június 20. A pótlás, javítás beérke-
zésének határideje 2012. június 27. 

b. A bajnokságba történő nevezést csak érvényes Magyar Köztársaság Kupa nevezéssel 
együtt fogadja el a Versenybizottság. 

c. A nevezési díj összege 30 000 Ft, melyet az MFSZ számlájára kell átutalni (számla-
szám: 11600006-00000000-41595084) legkésőbb 2012. 06. 20-i megbízási dátum-
mal. A befizetett összegről a Szakszövetség számlát állít ki. A nevezési díj tartal-
mazza a Magyar Kupába történő nevezési díjat is! 
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d. Mind a nevezés, mind a hiánypótlás leadásának, valamit a nevezési díj befizetésének 
késedelmes teljesítése esetén 500 Ft/nap kötbér fizetendő. Egy időben fennálló több-
szörös késedelem esetén a díjak nem adódnak össze, azaz 500 Ft/nap. 

e. A játékos nevezési listát az állandó mezszám feltüntetésével 2012. augusztus 31-én 
24:00-ig kell a főtitkár e-mail címére elektronikusan eljuttatni. 

f. A versenyengedély díja 3 500 Ft. 
g. A játékos nevezési listán minimum 12 játékosnak kell szerepelnie. 
h. A bajnokságba maximum 8 játékos pótnevezhető. 
 

5. Sorsolás 
 
A sorsolást 2012. augusztus 6-10. között tartja a Versenybizottság. A sorsolás nyilvános. 
 
6. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma 
 

a. A bajnokság tervezett létszáma 10 csapat, amely 12-re bővíthető a nevezéseket köve-
tően.  

b. A férfi, felnőtt 2011-2012. évi Országos Bajnokság alapján a következő csapatok jo-
gosultak a nevezésre: 

i. Dunai Krokodilok SE 
ii.  Justitia SC - Szőnyi Palánkdöngetők Köre – osztályozó kérdése 
iii.  Kecskeméti Református Gimnázium 
iv. Kinizsi TTK 
v. Miskolci FE 
vi. Neumann FSE - Szolnok Cannibals FK – fellebbezés kérdése 
vii.  Pálhalma Agrospeciál SE 
viii.  Phoenix Fireball Wizards 
ix. Veszprémi ESC 
x. White Sharks HC 

c. Emellett a jogot nem szerzett csapatok az alsóbb osztályba nevezéssel együtt jelezhe-
tik szándékukat ebben az osztályban való indulásra. Az Elnökségnek joga a jelentke-
zők közül feltölteni a bajnokságot. 

d. Amennyiben a fenti csapatok közül valamelyik nem kíván nevezni, szintén az Elnök-
ségnek a joga feltölteni, vagy szabadon hagyni a megüresedett helyet. 

 
7. A bajnokság rendszere 
 

a. A csapatok az elmúlt évi eredményeik és földrajzi elhelyezkedésük szerint 2 csoport-
ba kerülnek besorolásra. 

b. Alapszakasz: a két csoporton belül körmérkőzéses formában, bajnoki fordulók (10 
csapat esetén 8 forduló, 12 csapat esetén 10 forduló) keretében játszanak a csapatok 
egymással, ami alapján kialakul az alapszakasz végeredménye; 

c. Rájátszás 10 csapat esetén: az alapszakasz csoportonként 1-3. és 4-5. helyezettjei két 
csoportban, körmérkőzéses formában, bajnoki fordulók (10 ill 6 forduló) keretében 
játszanak egymással. A rájátszás eredménye adja a bajnokság végeredményét. (Azaz 
a csapatok nem viszik tovább az alapszakaszban játszott mérkőzéseik eredményét.) 

d. Rájátszás 12 csapat esetén: az alapszakasz csoportonként 1-2., 3-4. és 5-6. helyezett-
jei 3 csoportban, körmérkőzéses formában, 6 bajnoki forduló keretében játszanak 
egymással. A rájátszás eredménye adja a bajnokság végeredményét. (Azaz a csapa-
tok nem viszik tovább az alapszakaszban játszott mérkőzéseik eredményét.) 
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8. A bajnokság helyezéseinek eldöntése 
 
Győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. A bajnokság sorrendjét 
alapesetben a több szerzett pont határozza meg. Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend 
dönt (Versenyszabályzat 28.§): 

a. egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége 
b. egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége 
c. egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken szerzett több gól 
d. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége 
e. a bajnoki mérkőzéseken szerzett több gól 
f. megismételt mérkőzést kell rendezni 
 

9. A bajnokság időrendje 
 
Az OB2 fordulóinak időpontját a Versenynaptár tartalmazza. 
 
10. A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén 
 
Az OB2 1. helyezettje feljut, azaz a 2013-2014. évi bajnokságban az OB1-ben jogosult neve-
zésre. Az OB1 7. és az OB2 2. helyezettje közül egy csapat a 2013-2014. évi bajnokságban 
szintén az OB1-ben jogosult nevezésre. Ennek eldöntésére a két csapat két mérkőzésből álló 
osztályozót játszik, ahol az első mérkőzésen az OB2-ben szerepelt csapat a pályaválasztó 
(Versenyszabályzat 29.§). A 2012-2013. évi OB2 12. (kevesebb csapat eseten az utolsó) he-
lyezettje kiesik, a 2013-2014. évi bajnokságban az OB3-ban jogosult nevezésre. 
 
11. A bajnokság díjazása 

a. A bajnokságban 1. helyezést elért csapat oklevelet, díszes kupát kap, a további he-
lyezettek oklevelet kapnak, továbbá az 

1. helyezett 30 db aranyozott érmet, 
2. helyezett 30 db ezüstözött érmet 
3. helyezett 30 db bronzérmet kap. 

b. Az év játékosa (csapatvezetők választása)   serleg 
 

12. A bajnokság költségei 
 
A bajnokság díjazási költségeit a Magyar Floorball Szakszövetség fedezi. Az egyes mérkőzé-
sek rendezési költségeit a pályaválasztó egyesületek fizetik. A vendégcsapatokat részvételük 
kiadásai terhelik. 
 
13. Hivatalos személyek 
 

a. Az OB2 osztályban a játékvezetőket a Játékvezetői Testület (JT) jelöli ki. 
b. Az OB2 mérkőzésein a játékvezetői díj bruttó 5 500 Ft/játékvezető, amelyből hazai 

mérkőzésenként és játékvezetőnként 1 000 Ft-ot (10*2 000 Ft) a rendező csapat két 
egyenlő részletben köteles az MFSZ számlájára átutalni. Az első részlet befizetésé-
nek határideje 2012. augusztus 31., a második részlet befizetésének határideje 2012. 
december 31. A fennmaradó 4 500 Ft-ot a hazai csapat köteles a mérkőzés előtt 20 
perccel számla vagy játékvezetői költségelszámolás ellenében a helyszínen a játék-
vezetőknek kifizetni. 
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c. Jegyzőkönyvvezetőről és időmérőről a hazai csapat köteles gondoskodni. A mérkő-
zéseken külön jegyzőkönyvvezető és időmérő javasolt, de szükség esetén egy sze-
mély is betöltheti a két funkciót. Jegyzőkönyvvezető és az időmérő csak a 15. életév-
ét betöltött, megfelelően felkészített személy lehet. Amennyiben a rendező egyesület 
a zsűri biztosításában mulasztást követ el, a mérkőzés lefolyásától függetlenül 10 000 
Ft büntetést köteles befizetni a szövetség részére. 

d. A jegyzőkönyvvezető és az időmérő ajánlott díja, melyet a rendező csapat a helyszí-
nen köteles kifizetni, mérkőzésenként 1 000-1 000 Ft. A csapatok az általuk biztosí-
tott személyek esetében ettől közös megegyezéssel eltérhetnek. 

e. 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. 

f. A játékvezetőket és a versenyellenőrt utazási költségtérítés illeti meg, amely vagy 
üzemanyag-térítés (NAV-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. 

 
14. Játékjogosultság 
 
A floorball játékos játékjogosultságának feltételei: 

a. érvényes versenyengedély, melyet a játékvezetők minden mérkőzés előtt ellenőriz-
nek a hitelesített nevezési lista alapján 

b. érvényes sportorvosi engedély (Versenyszabályzat 14.§  1./) 
c. a bajnokságban azon játékos szerepelhet, aki 2012. december 31-ig betölti a 14. élet-

évét. 
 

15. Utánpótlás nevelés 
 

a. 2012-2013-as bajnokságban a csapatoknak kötelező egy nagypályás, fiú, utánpótlás 
csapatot nevezniük és az év folyamán versenyeztetniük az U14, U16 korosztály 
egyikében. 

 
16. A floorball játékosok felszerelése 
 

a. A floorball játékosok a bajnokság során állandó mezszámot viselnek. Változó mez-
szám esetén a Versenybizottság előbb figyelmeztetni fogja a csapatot, majd pénzbün-
tetést alkalmaz. 

b. A bajnokság közben játékjogosultságot szerzett floorball játékos mezének számát a 
pályára lépést megelőzően le kell adni az MFSZ-be a pótnevezéssel együtt. 

 
17. 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 bajnokság kezdete előtt a pályát, kapukat, palánkot a Versenybizottság hitelesíti, 
melynek költségeit egyszeri alkalommal a MFSZ állja. (Versenyszabályzat 19.§ 5./) 
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c. A hazai csapatnak minden mérkőzésre olyan digitális időmérő eszközt kell biztosíta-
nia, melyen a hátralévő időt és az eredményt a játékvezetők, játékosok, csapatveze-
tők és a nézők is jól láthatják (Versenyszabályzat 19.§ 3./). Ennek elmulasztása ese-
tén a játékvezető jelentése alapján a Versenybizottság első alkalommal figyelmeztet, 
majd a további esetekben egységesen 10 000 Ft büntetést szab ki. 

d. 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. 

 
18. Egyéb rendelkezések 
 

a. Ezen versenyben a biztosítandó bemelegítési idő 20 perc. 
b. A bajnokság közben visszalépő, kizárt vagy törölt egyesület a 2013-2014. bajnoki 

évben legalacsonyabb bajnoki osztályban nevezhet. 
c. A mérkőzések időpontjának megváltoztatására vonatkozó korlátozások a sorsolással 

egyidejűleg kerülnek meghatározásra. (Versenyszabályzat 13.§ 7./) 
d. A lejátszott mérkőzés eredményét a mérkőzés napján 24 óráig, a teljes jegyzőköny-

vet a mérkőzést követő nap 24 óráig a pályaválasztó egyesület köteles feltölteni az 
MFSZ honlapjára (www.hunfloorball.hu). Ennek elmulasztása esetén első alkalom-
mal figyelmeztetésben részesül az egyesület, második alkalommal 3 000 Ft, ezt kö-
vetően minden alkalommal 6 000 Ft büntetés terheli. 

e. A Versenybizottság 30 nap felkészülési idő biztosításával év közben online jegyző-
könyvezetést írhat elő a versenysorozatban. 

f. A 2012-2013. évi felnőtt, nagypályás országos másodosztályú bajnokság névadó 
szponzora a Humaniq Sport & Consulting Bt. 

 
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.  
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 1. számú melléklet 

Az egyéni díjazások teljesítésének feltételei 

Az év játékosa 
A díjazott floorball játékos a versenykiírás szerinti bajnoki és kupa-mérkőzések legalább 

75%-án pályára lépett az éves versenynaptárban szereplő mérkőzések közül. A díjazásának 
nem feltétele, hogy a floorball játékos válogatott kerettag legyen.  

 

 
 


