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I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A versenyrendszerben való részvétel általános feltételei 

1. § 
 

1./ A hivatásos, az amatır és a vegyes (nyílt) versenyrendszerbe (továbbiakban együtt: 
bajnokság) csak az a sportszervezet indulhat (nevezhet), amelynek a nevezési határidı 
lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása és illetékes szerve az Sztv. 
szerinti beszámolóját már elfogadta, valamint a sportvállalkozás az Sztv. szerinti 
letétbe helyezésre vonatkozó és közzétételi kötelezettségének eleget tett, és e tényeket 
igazolja. 

 
2./ A Nemzeti Sportszövetség az indulási (nevezési) feltételek folyamatos meglétét a 

bajnokság alatt rendszeresen ellenırzi. Ha a sportszervezet 1./ bekezdés szerinti 
köztartozása a bajnokság alatt keletkezik, a sportszervezetet a bajnokságból ki kell 
zárni. 

 
3./ A Nemzeti Sportszövetség kérelmére a bajnokságba nevezı és abban résztvevı 

sportszervezetek 90 napnál régebben lejárt köztartozásairól az Adó és Pénzügyi 
Ellenırzési Hivatal (a továbbiakban: adóhatóság) a kérelem kézhezvételétıl számított 
15 napon belül tájékoztatást ad. A Nemzeti Sportszövetség a tájékoztatást az állami 
sportinformációs rendszeren közzéteszi. A sportszervezet neve, valamint az a tény, 
hogy 90 napnál régebben lejárt köztartozása van, közérdekő adatnak minısül. 

 
4./ Nem nevezhet a bajnokságba: 

a./ az a sportvállalkozás, amellyel szemben a Cstv. szerint végelszámolási, csıd-, 
illetve felszámolási eljárás van folyamatban, 

b./ az a sportegyesület, amellyel szemben csıd-, illetve felszámolási eljárás van 
folyamatban, 

c./ az a sportegyesület, amellyel szemben a bíróság feloszlató határozatot hozott. 
 
5./ A bajnokságban való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló 

szerzıdés semmis. 
 
6./ Az indulás (nevezés) jogával csak a megszőnı sportszervezet helyébe lépı általános 

jogutód sportszervezet vagy a megszőnt sportszervezet alapítója élhet a megszőnés 
kimondására jogosult testület határozatának meghozatalától számított hat hónapon 
belül. A határidı elmulasztása jogvesztı, az ellen igazolás nem nyújtható be. 

 
7./ Ha sportszervezet általános jogutód nélkül szőnik meg, az indulási (nevezési) jog 

megszőnik és a bajnokságba való részvétel sorsáról a versenyszabályzat alapján a 
Szakszövetség dönt. 

 
8./ A 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 bajnoki 
osztályban minden mérkızését 5-0-s gólkülönbséggel elveszíti. 
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Bajnoki, kupa és egyéb rendezvények 
2. § 

 
Felnıtt bajnokságok 
 
1./  Felnıtt, férfi elsı osztályú Magyar Bajnokság / férfi OB I. 

2./  Felnıtt, férfi, elsı osztályú Magyar Bajnokság B csoport / férfi OB I/B 

3./  Felnıtt, férfi, másodosztályú Magyar Bajnokság / férfi OB II. 

4./ Felnıtt, férfi amatır bajnokság / férfi OB III. 

5./ Felnıtt, nıi, elsı osztályú Magyar Bajnokság / nıi OB 

6./ Férfi Magyar Köztársaság Kupa 

7./ Nıi Magyar Köztársaság Kupa 

8./ Férfi Unihoki Magyar Bajnokság / férfi unihoki OB 

 

Utánpótlás-bajnokságok: 

 

I. Nagypályás utánpótlás-bajnokságok 

 

9./ Férfi Magyar Tartalékbajnokság / Fiú U21 

10./  Junior, fiú Magyar Bajnokság / Fiú U19 

11./ Junior, lány Magyar Bajnokság /Lány U19 

12./  Ifjúsági, fiú Magyar Bajnokság / Fiú U16 

13./ Serdülı, fiú Magyar Bajnokság / Fiú U14 

14./ Ifjúsági, lány Magyar Bajnokság / Lány U15 

 

II. Unihoki utánpótlás-bajnokságok 

 

15./ Serdülı, fiú Unihoki Bajnokság / Unihoki U15 

16./ Gyerek Unihoki Bajnokság / Unihoki U13 

17./ Mini Unihoki Bajnokság / Unihoki U11 

 
 
A 2. §-ban megnevezett rendezvényekrıl a Versenybizottság által kiadott és az Elnökség által 
jóváhagyott versenykiírás rendelkezik. A bajnokság versenykiírását minden év május 31-ig 
adja ki a Versenybizottság. 
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Egyéb kupák és rendezvények 
3. § 

 
1./ A Szakszövetség által megrendezésre kerülı kupák és mérkızések kiírásáról a 

Versenybizottság gondoskodik. 
 
2./ Az egyesületi kupák és rendezvények kiírása a rendezı egyesület feladta. Az 

egyesületek a tervezett rendezvények idıpontját kötelesek a Versenybizottságnak 
bejelenteni a versenynaptár egyeztetése céljából. Ennek legkésıbb a rendezvény elıtt 
egy hónappal kell megtörténnie. A kupa után 8 napon belül az eredményrıl, 
esetleges rendkívüli eseményrıl (kiállítás, súlyos sérülés stb.) a Szakszövetséget 
szintén írásban kötelezı értesíteni. Amennyiben egy egyesület ezt elmulasztja, akkor 
ellene fegyelmi eljárást kell indítani. 

 
3./ Amennyiben egy egyesület egy nemzetközi bajnokságban, vagy kupán vesz részt, 

köteles azt a szakszövetségnek az esemény kezdete elıtt 14 nappal bejelenteni. A kupa 
mérkızéseinek eredményérıl, esetleges rendkívüli eseményrıl (kiállítás, súlyos 
sérülés stb.) a Szakszövetséget az elızı pont szerint szintén írásban kötelezı értesíteni. 
Amennyiben egy egyesület ezt elmulasztja, akkor ellene fegyelmi eljárást kell indítani. 
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II. 
NEVEZÉS A BAJNOKI ÉS KUPAMÉRKİZÉSEKRE 

 
Nevezés 

4. § 
 

1./ Minden egyesületnek a bajnoki és kupamérkızésekre nevezését a versenykiírásban 
meghatározott idıpontig írásban kell a Versenybizottsághoz eljuttatnia, a nevezési díj 
egyidejő befizetése mellett. 

 a./ a nevezési díjat az Elnökség a versenykiírásban adja meg. 
b./ A határidı után beérkezett nevezéseket a Versenybizottság nem veszi 

figyelembe. 
c./ A nevezéskor minden egyesületnek meg kell adnia legfeljebb kettı 

hivatalos e-mail címet. A Versenybizottság és a Szövetség elsısorban ezen 
az e-mail címen keresztül kommunikál a csapatokkal. Az erre az e-mailre 
küldött mérkızés-idıpont, versenybizottsági, illetve elnökségi ülésre szóló 
meghívó, versenybizottsági és elnökségi határozat az egyesület hivatalos 
írásos értesítésének tekintendı. 

 
2./ A bajnoki idény minden évben augusztus 15-tıl június 15-ig tart. 
 
3./ A férfi OBI, a felnıtt férfi OB I/B és felnıtt nıi OB bajnokságokba 

bajnokságonként az egyesületek csak egy csapatot nevezhetnek. Minden más 
bajnokság (férfi OB II, férfi OBIII, férfi unihoki OB és utánpótlás-bajnokságok) 
egyes osztályaiba egy egyesület több csapatot is nevezhet. 

 
4./ A csapatnevezés után minden egyesület köteles játékosait is csapatonként nevezni a 

Versenybizottság által kiadott nevezési listán a versenykiírásban megadott idıpontig. 
A nevezési lista alapján a Szakszövetség megbízottja a játékosok részére 
játékengedélyt ad, legkésıbb az idény elsı mérkızését megelızı utolsó munkanapig. 
a./ A játékengedély felnıtt játékosok részére 2500 Ft egy idényre, utánpótláskorú 

játékosok részére szintén 2500 Ft. 
b./ Ha nevezési lista leadására a versenykiírás szerinti idıpontig nem kerül sor a 

Versenybizottság az érintett csapatot hiánypótlásra szólítja fel. Ameddig az 
egyesület a hiánypótlásnak nem tett eleget, a bajnokságban nem léphet pályára, 
a hiánytalan lista leadásáig. 

c./ A bajnoki és kupamérkızésekre szóló nevezési listán a felnıtt csapatoknál 
és a fiú utánpótlás csapatoknál egyaránt minimum 12 játékosnak 
szerepelnie kell. A lány utánpótlás bajnokságokban minimum 8, az 
Unihoki Bajnokságokban minimum 6 játékosnak kell a nevezési listán 
szerepelnie.  Ezt az állapotot a bajnokság során végig fenn kell tartani. 

d./ Ha az egyesületnek nincs megfelelı számú játékosa az adott korosztály 
bajnokságában, a nevezést a Versenybizottság törli. 

e./ Egy játékos legfeljebb három bajnokság nevezési listáján szerepelhet, 
amelyekbıl csak abban az esetben lehet legfeljebb kettı felnıtt bajnokság, 
ha a két felnıtt bajnokságból az egyik a férfi unihoki OB. Ez a korlátozás 
a Magyar Köztársaság Kupára nem vonatkozik. 

f./ Egy játékos egy bajnokságban legfeljebb egy csapat nevezési listáján 
szerepelhet. 
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5./ Külföldi játékos a felnıtt bajnokságba a II./4§./6. bekezdés figyelembevételével  

korlátozás nélkül nevezhetı, amennyiben elızetesen az igazolási és átigazolási 
szabályzat szerint magyar egyesületbe igazolásra vagy átigazolásra került. 

 a./ Külföldinek minısül valamennyi nem magyar állampolgárságú játékos. 
b./ Külföldi játékos az utánpótlás bajnokságban csak a Szakszövetség 

Elnökségének engedélyével nevezhetı az egyéb feltételek fennállása esetén is. 
Az engedélyt az Elnökség kivételesen méltányos esetben (pl.: szülı hosszú 
ideig Magyarországon tartózkodik, stb.) adhatja meg. 

 
6./ A férfi OB I-ben, férfi OBI/B-ben és a nıi OB-ben mód van a versenyidény alatt, 

maximum nyolc játékos pótnevezésére. A pótnevezést a mérkızést megelızı 3. 
munkanapig a Szakszövetség irodájában (postacímén), vagy a Fıtitkár e-mail címén 
(fotikar@hunfloorball.hu) le kell adni. A pótnevezés és a lepecsételt nevezési lista 
elıfeltétele a játékos pályára lépésének. 
a./ A férfi OBII, férfi OBIII és a nagypályás utánpótlás bajnokságokban az elızı 

feltételek megléte esetén a pótnevezések száma korlátlan. 
b./ Az utánpótlás unihoki és a felnıtt férfi unihoki OB-ben legfeljebb 4 játékos 

pótnevezhetı. 
b./ A rájátszás elıtti utolsó bajnoki mérkızés után, valamint a Magyar Kupában a 

második forduló után pótnevezés nincs.  
 
7./ Az utánpótlás bajnokság korosztályainál a születési éveket a versenykiírásban évente 

kell meghatározni, úgy, hogy a játékos adott versenyévben (a bajnokság kezdetének 
naptári éve) december 31-ig tölti be 20. (tartalék), 18. (junior), 15. (ifjúsági), 14. 
(unihoki serdülı), 13. (nagypályás serdülı), 12. (gyerek), 10. (mini) életévét. 
 

8./   
a) A felnıtt bajnokságokban azon játékos szerepelhet, aki adott versenyév 

december 31-ig betölti a 15. életévét. 
b) A tartalékbajnokságban szereplı játékosok felsı korhatára 20 év. Az alsó 

korhatár adott versenyév december 31-ig betöltött 15. életév. 
c) A junior bajnokságban szereplı játékosok felsı korhatára 18 év. Az alsó 

korhatár adott versenyév december 31-ig betöltött 14. életév. 
d) Az ifjúsági fiú bajnokságban szereplı játékosok felsı korhatára 15 év. Az 

alsó korhatár adott versenyév december 31-ig betöltött 11. életév. 
e) Az ifjúsági lány bajnokságban szereplı játékosok felsı korhatára 14 év. 

Az alsó korhatár adott versenyév december 31-ig betöltött 10. életév. 
f) Az unihoki serdülı bajnokságban szereplı játékosok felsı korhatára 14 

év. Az alsó korhatár adott versenyév december 31-ig betöltött 10. életév. 
g) A nagypályás serdülı bajnokságban szereplı játékosok felsı korhatára 13 

év. Az alsó korhatár adott versenyév december 31-ig betöltött 9. életév. 
h) A gyerek bajnokságban szereplı játékosok felsı korhatára 12 év. Az alsó 

korhatár adott versenyév december 31-ig betöltött 7. életév. 
i) A mini bajnokságban szereplı játékosok felsı korhatára 10 év. Az alsó 

korhatár adott versenyév december 31-ig betöltött 6. életév. 
  
9./  

a) A férfi OBI-ben csak olyan csapat szerepelhet, amely a fiú nagypályás utánpótlás-
bajnokságokban legalább két csapatot indít, és a bajnokság során szerepeltet. Az 
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egyik nagypályás utánpótlás csapat kiváltható két utánpótlás unihoki bajnokságban 
indított csapattal. Mindkét esetben azonban az utánpótlás-bajnokságokba nevezett 
játékosok számának legalább 24-nek kell lennie. 

b) A férfi OB I/B-s bajnokságban csak olyan csapat szerepelhet, amely a fiú 
utánpótlás-bajnokságokban legalább egy csapatot indít, amely kötelezettség 
kiváltható két utánpótlás unihoki bajnokságban indított csapattal. Az utánpótlás-
bajnokságokba nevezett játékosok számának legalább 12-nek kell lennie. 

c) A nıi OB-ben szereplı egyesületeknek nem kötelezı utánpótlás csapatot 
indítaniuk, azonban a nıi OB rájátszásába csak olyan csapat kerülhet, amely a lány 
utánpótlás-bajnokságokban legalább egy csapatot indít. A kötelezettség kiváltható 
egy lány csapatnak bármely utánpótlás unihoki bajnokságba való nevezésével. 
Ebben az esetben a Versenybizottság a csapatot az eggyel kisebb korosztály fiú 
csapatai közé sorolja. Az utánpótlás-bajnokságokba nevezett játékosok számának 
mindkét esetben legalább 8-nak kell lennie 

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

e) Az elızı elıírások alól az újonnan feljutó egyesületeknek a férfi OB I/B-ben, való 
indulásuk elısegítésére, vagy a sportegyesület (szakosztály) fennmaradásának 
érdekében maximum két évre az Elnökség kivételes felmentést adhat. 

f) A bajnokságok kiírásai ezt a szabályt mindkét irányban felülbírálhatják. 
 
10./ A Szakszövetség Elnöksége bajnokságokra, illetve kupákra pénzdíjat állapíthat meg. 

Ezt a versenykiírásban fel kell tüntetni. 
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III. 
BAJNOKI ÉS KUPAMÉRKİZÉSEK SORSOLÁSA, KIÍRÁSA 

 
Mérkızések kiírása 

5. § 
 

1./ A felnıtt bajnoki és kupamérkızések és az utánpótlás bajnokságok sorsolását – 
kivételes esetben irányított sorsolását – a Versenybizottság készíti el. Ezeket a 
Szakszövetség Versenybizottsága legkésıbb 21 nappal a bajnokság elsı mérkızése 
elıtt közli a bajnokságra vagy kupára benevezett egyesületekkel. 

 
2./ A kiírt mérkızések idıpontjának és helyszínének megválasztását a Versenybizottság 

engedélyezheti, írásbeli kérelem alapján. A pályaválasztó csapatnak a mérkızés 
idıpontját két héttel megelızı vasárnap este éjfélig (hétközi forduló esetén két és fél 
héttel a fordulót megelızı vasárnap éjfélig) kell a Szövetség weboldalára 
(www.hunfloorball.hu) feltölteni. A mérkızés bejelentésérıl a weboldal e-mailben 
automatikusan értesíti az érintett csapatokat és a Versenybizottságot. 
Amennyiben a pályaválasztó ezt elmulasztja, automatikusan a vendégcsapat kapja a 
gyızelemért járó két bajnoki pontot 5-0-ás gólkülönbséggel (rájátszásban a 
gyızelmet 5-0-ás gólkülönbséggel).  

 a./ A pályaválasztói (rendezıi) jog cseréje is a fentiek alapján lehetséges. 
 A bejelentett mérkızés idıpontjának módosítására,amennyiben az azonos 

versenyhétvégére történik, az érintett felek beleegyezésével kerülhet sor, abban az 
esetben is, ha a módosítást a rendezı csapat a fenti határidık figyelembe vételével 
nyújtotta be. Nem szükséges az ellenfél beleegyezése, ha az idıpont-módosításra a 
rendezı csapatnak fel nem róható ok miatt kerül sor. Ebben az esetben az új idıpontról 
a Versenybizottság a felek egyetértése mellett határoz. 

 
3./  A versenynaptár alapján a pályaválasztó csapat a mérkızést hétvégi fordulók esetében 

szombatra és vasárnapra, hétközi fordulók esetében keddre és szerdára írhatja ki. 
a./ Amennyiben a két csapat által bejelentett hazai pályák közötti távolság 

kevesebb 60 km-nél, akkor a pályaválasztó csapat a hétvégi fordulót péntekre 
is kiírhatja. 

b./ A versenynaptár kivételes esetekben a fentiektıl eltérhet, de ezt minden 
esetben a versenynaptárban külön jelezni kell. 

 
4./ A mérkızések kezdési idıpontja felnıtt mérkızések esetén szombaton 10.00 óra és 

19.30 óra között, vasárnap 10.00 óra és 18.30 óra között, utánpótlás mérkızések 
esetén szombaton 11.00 óra és 18.30 óra között, vasárnap 11.00 óra és 17.30 óra 
között, hétköznap (a pénteket és a hétvégi munkanapot is beleértve) 17.30 és 20.00 
között lehet. Ettıl eltérni csak a két csapat írásos beleegyezése esetén lehet. 

 
5./ A pályaviszonyok miatt elmaradt mérkızést 45 napon belül pótolni kell. Az elmaradt 

mérkızés idıpontjáról a Versenybizottság – az érintett csapatokkal egyeztetve – az 
eredeti idıpontot követı három napon belül elsı ülésén köteles dönteni, és errıl az 
érintetteket haladéktalanul értesíteni. 
a./ Hasonló módon kell eljárni félbeszakadt, vagy egyéb okból újrajátszandó 

mérkızésnél. Az újra kiírt mérkızés költségeit a rendezı egyesület fedezi, 
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kivéve, ha játékvezetıi, vagy egyéb szövetségi mulasztás miatt kerül sor az 
újrajátszásra. 

 
6./ Az elmaradt, félbeszakadt, vagy egyéb okból újrajátszandó mérkızésen csak azok a 

játékosok vehetnek részt, akik az eredeti mérkızés idıpontjában is játékra jogosultak 
voltak (nem álltak fegyelmi büntetés alatt) továbbá az újra kiírt mérkızésen is játékra 
jogosultak (nem állnak fegyelmi büntetés alatt).  
a./ Ugyanez a szabály az irányadó a törölt, elmaradt mérkızésre, azaz az eltiltott 

játékos büntetése az elmaradt, törölt mérkızéssel nem jár le. 
 
7./ Ha a kiírt mérkızést a rendezı egyesület nem rendezi meg, a kettı bajnoki pont 

(rájátszásban a gyızelem) 5-0-s gólkülönbséggel az ellenfelet illeti meg. Ha a 
mérkızés elmaradása a rendezı egyesületnek felróható, vele szemben fegyelmi 
eljárást kell lefolytatni.  

 
8./ 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. 

 
9./ A versenyidényben az egyesületek csak olyan nemzetközi mérkızéseket köthetnek le, 

amely a mérkızéskiírás megváltoztatását nem igényli. Az egyesületek a nemzetközi 
mérkızéseiket legkésıbb 14 nappal a mérkızés elıtt kötelesek írásban bejelenteni a 
Szakszövetségnek, és a mérkızés után 8 napon belül az eredményrıl, esetleges 
rendkívüli eseményrıl (kiállítás, súlyos sérülés stb.) a Szakszövetséget szintén írásban 
kötelezı értesíteni. 

 
10./ Amennyiben a bajnokság versenykiírását nem veszélyezteti, úgy az egyesületek az 

idény alatt kupákat, egyéb rendezvényeket bonyolíthatnak le (a 3. § /2 bekezdés 
figyelembevételével) 

 
Halasztás 

6. § 
 

1./ A bajnokságokban, Magyar Kupában kisorsolt mérkızést a versenynaptárban 
megadott dátumhoz képest a két egyesület írásbeli hozzájárulásával, a pontos 
dátum, idıpont, helyszín megadásával elıre lehet hozni. Az elırehozott mérkızést 
az új dátumhoz képest /5. § 2./ szerint elıre be kell jelenteni a hozzájárulásokkal 
együtt, különben a Versenybizottság ehhez nem járulhat hozzá. 

 
2./ A versenynaptárban, illetve versenykiírásban az erre a célra meghatározott 

dátum utánra kisorsolt mérkızéseket (például utolsó bajnoki forduló), valamint a 
rájátszásban halasztani nem lehet, az erre irányuló kérelmek automatikusan 
elutasításra kerülnek. A versenynaptárban az erre a célra meghatározott 
dátum(ok) elıttre kisorsolt mérkızéseket ezen dátum utánra halasztani nem 
lehet. 

 
3./ A bajnokságban, Magyar Kupában kisorsolt mérkızést a versenynaptárban 

megadott dátumhoz képest a két egyesület írásbeli hozzájárulásával, a 6. § 2./ 
bekezdésének betartásával, a pontos dátum, idıpont, helyszín megadásával, 
indoklással együtt késıbbre halasztani lehet. A halasztott mérkızést az eredeti 
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dátumhoz képest /5. § 2./ pont szerint elıre be kell jelenteni a hozzájárulásokkal 
együtt, különben a Versenybizottság ehhez nem járulhat hozzá. Az új dátumnak 
az eredeti dátumhoz képest 45 napon belül kell lennie. A Versenybizottság csak 
olyan halasztásokat fogad el, amelyeket a megfelelı őrlapon terjesztették elı. 
Azokat a halasztásokat, amelyben a mérkızés új idıpontja nem szerepel, a 
Versenybizottság automatikusan elutasítja. 

 
4./ A bajnokságban, Magyar Kupában kisorsolt mérkızést a versenynaptárban 

megadott dátumhoz képest egyoldalúan halasztani lehet a 6. § 2./ bekezdésének 
betartásával. Egy egyesület egy bajnoki évadban legfeljebb egyszer kérhet 
egyoldalú halasztást versenysorozatonként, a további hasonló kérelmek 
automatikusan elutasításra kerülnek. A halasztás menete ekkor, hogy a kiírt 
dátum elıtt legkésıbb 21 nappal a halasztást kérı egyesület a halasztási kérelmet 
indoklással írásban leadja. A Versenybizottságnak ez esetben 7 napon belül 
döntenie kell, hogy a kérelemnek helyt ad, vagy elutasítja. 
a./ A kérelmet elfogadja. Ekkor a két egyesület vezetıinek a Versenybizottság 

adott sorozathoz tartozó koordinátorával együtt egyeztetnie kell az új 
idıpontról, mely az eredeti dátumhoz képest 45 napon belüli kell, hogy 
legyen. Az új dátumról, idıpontról, helyszínrıl az eredeti dátumhoz képest 
legkésıbb 14 nappal korábban meg kell állapodni. Ennek elmulasztása 
esetén a Versenybizottság az esetet saját hatáskörébe vonja, és 
-  a mérkızést az eredeti dátumhoz köti, azaz a kérelmet visszamenıleg 

elutasítja, vagy 
-  a mérkızést valamely fél számára 5-0-s gólkülönbséggel jóváírja, vagy 
- a mérkızés új dátumát meghatározza. 

b./ A kérelmet elutasítja. Ekkor a mérkızést a versenynaptárban 
meghatározott dátumon kell lejátszani. 

 
5./ A mérkızések halasztásának feltétele a halasztási eljárási díj befizetése. Ennek 

összege: 
- elsı alkalommal: felnıtt bajnokságban 5000 Ft, utánpótlás 

bajnokságban 3000 Ft 
- második alkalommal: felnıtt bajnokságban 7500 Ft, utánpótlás 

bajnokságban 4500 Ft 
- harmadik, és minden további alkalommal: felnıtt bajnokságban 10000 

Ft, utánpótlás bajnokságban 6000 Ft 
Egy idényen belül, ugyanabban a versenysorozatban, minden újabb halasztás 
magasabb díjat jelent. A közös megegyezéssel elırehozott mérkızések után nem 
kell eljárási díjat fizetni. Az eljárási díj megfizetését a Versenybizottság 
méltányossági alapon elengedheti. Méltányossági alapot képezhet a 
versenynaptárba be nem tervezett nemzeti válogatott mérkızése, diákolimpiai 
vagy szakszövetségi rendezvények. 
A halasztási eljárási díj célja, hogy egy idényben minden mérkızés le legyen 
játszva, lehetıleg az elıre kiírt idıpontban, valamint hogy a változtatás okozta 
jelentıs adminisztratív többletterhet kompenzálja. 
A halasztási eljárási díj meg nem fizetése ugyanolyan szankciókat von maga után, 
mint minden egyéb a Szakszövetséggel szemben fennálló lejárt tartozás. 
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IV. 
RÉSZTVEVİK 

 
Játékosok részvételének feltételei 

7. § 
 

1./ A mérkızésen az egyesületek azon igazolt és játékengedéllyel rendelkezı játékosai 
szerepelhetnek, akik sportorvos által kiadott érvényes sportorvosi igazolással 
rendelkeznek. 

 a./ A sportorvosi igazolások érvényessége: a sportorvosi vizsgálat idejében 
betöltött 18. életév felett 1 év, 18 év alatt 6 hónap. 

 
2./ A mérkızésen azok a játékosok szerepelhetnek, akik a szövetség által kiadott nevezési 

listán szerepelnek. Amennyiben olyan játékos lép pályára, aki a nevezési listán nem 
szerepel, azt jogosulatlan játéknak kell tekinteni. Ebben az esetben a kettı bajnoki 
pont (rájátszásban a gyızelem) 5-0-s gólkülönbséggel a vétlen felet illeti meg, 
valamint a Versenybizottság mérkızésenként legfeljebb 50.000 Ft pénzbüntetést 
állapíthat meg. 

 
3./ Minden mérkızés elıtt a játékvezetık ellenırzik a játékosok játékjogosultságát 

(tagsági igazolvány, sportorvosi igazolás, nevezési lista). Amennyiben a csapatvezetı 
a mérkızés elıtt a játékvezetınek jelzi, hogy a csapat igazolásait, annak egy részét 
vagy a nevezési listát nem tudja bemutatni, úgy ezt különleges eseményként jelezni 
kell a mérkızés jegyzıkönyvén. A csapat pályára léphet, ha minden játékos fényképes 
igazolvánnyal igazolja magát. Ekkor a csapatvezetınek öt munkanapon belül be kell 
mutatnia az érvényes igazolásokat a Versenybizottság egy tagjának vagy a 
Fıtitkárnak, 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 lehetıséggel, a kettı bajnoki pont 
(rájátszásban a gyızelem) 5-0-s 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 szabhat ki.  

 
4./ Bajnoki és kupamérkızéseken csapatonként korlátlan számú külföldi állampolgárságú, 

Magyarországon igazolt, játékengedéllyel és sportorvosi engedéllyel rendelkezı 
játékos szerepelhet. 

 
A csapatok létszáma 

8. § 
 

1./ A mérkızés kezdetekor a pályán a csapatok minimális létszáma 6 fı. 
a./ Ha a mérkızés alatt a csapatok játékosainak létszáma sérülés, végleges 

kiállítás, vagy egyéb ok miatt az elıírt létszám (4) alá csökken, a 
játékvezetınek a mérkızést félbe kell szakítani, és a játékszabályok által 
meghatározott eredményt kell elkönyvelni. 

b./ Az Utánpótlás és a felnıtt férfi Unihoki bajnokságokban a csapatok minimális 
létszáma 4 fı. Amennyiben a mérkızés alatt valamely csapat létszáma 3 fı alá 
csökken, úgy az 1./ a./ pontot kell alkalmazni. 
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A játékvezetık és a zsőri 

9. § 
 

1./ Minden Magyar Kupa és bajnoki mérkızést két játékvezetı és két fı zsőri 
(jegyzıkönyvvezetı és idımérı) közremőködésével kell megrendezni. 

 
2./ a./ Egyéb mérkızéseket két játékvezetıvel kell lebonyolítani, de szükség esetén a 

résztvevı csapatok beleegyezése esetén egy játékvezetı is levezetheti. 
 b./ Az Unihoki mérkızéseket egy játékvezetı közremőködésével is meg lehet 

rendezni. 
 c./ Bajnoki és kupamérkızésen csak játékvezetıi igazolvánnyal rendelkezı 

játékvezetık és versenybírók mőködhetnek közre. 
 
3./ A zsőri csak a Szakszövetségnél bejelentett és elfogadott 15 éven felüli személy lehet. 

A jegyzıkönyvvezetıi és idımérıi díjról a mindenkori versenykiírás rendelkezik. A 
jegyzıkönyvvezetı köteles a telefonszámát a jegyzıkönyv erre kialakított oszlopába 
felírni. A Versenybizottság és a Játékvezetıi Kamara ezen pont betartását 
fokozottan ellenırizni fogja.  

 
4./ A játékvezetınek és a zsőrinek a mérkızés kiírt kezdési idıpontja elıtt 30 perccel a 

mérkızés helyszínén meg kell jelenniük. Ellenkezı esetben a Játékvezetıi Kamara 
elsı alkalommal figyelmezteti, majd a következı alkalommal pénzbüntetéssel sújtja a 
játékvezetıket.  

 
5./ A csapatoknak a játékvezetıkre és a zsőrire a mérkızés kiírt kezdési idıpontjától 

számított 20 percet kell várniuk.  
 
6./ A zsőrit a pályaválasztó csapat biztosítja. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor úgy kell 

tekinteni, mintha a mérkızésen meg sem jelent volna a csapat. A vendégcsapat 
képviselıje jogosult a zsőri munkájának ellenırzésére, és esetleges észrevételeit a 
Versenybizottsághoz 3 munkanapon belül levélben eljuttatni. 

 
7./ A játékvezetıknek a pálya játékra való alkalmasságát a mérkızés kiírt kezdési 

idıpontja elıtt 20 perccel kell eldönteniük, ugyanakkor kell ellenırizni a játékosok 
játékjogosultságát is. 

 
8./ Olyan mérkızésen, ahol a Szakszövetség a rendezı, ott a Szakszövetség biztosítja a 

zsőrit is. 
 
9./ A játékvezetı a mérkızés jegyzıkönyvét 3 munkanapon belül köteles a Szakszövetség 

weboldalára feltölteni (www.hunfloorball.hu), valamint köteles azt 10 naptári napon 
belül a Szakszövetség irodájába (postacímére) vagy a verseny koordinátorához 
eljuttatni. A versenykiírás ettıl eltérı elıírást is tartalmazhat. 

 
10./  A játékvezetıknek az általuk vezetett mérkızések napján érvényes sportorvosi 

engedéllyel kell rendelkezniük. 
 

A csapatok vezetıi 
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10. § 
 

1./ A cserepadnál a mérkızésre nevezett játékosokon kívül legfeljebb 5 fı egyesület 
részérıl delegált személy tartózkodhat. Nem tartózkodhat a cserepadnál olyan 
személy, aki ellen eltiltás fegyelmi büntetése van érvényben. 

 
2./ Bajnoki és kupamérkızéseken a zsőriasztalnál csak a zsőri, a vendégcsapat képviselıje 

és az arra feljogosított szövetségi megbízottak (tornaigazgató, szövetségi ellenır) 
tartózkodhatnak. Nem tartózkodhat a zsőriasztalnál olyan személy, aki ellen eltiltás 
fegyelmi büntetése van érvényben. 

 
3./ Minden nyilvános mérkızésen a nézık csak a részükre kijelölt helyen 

tartózkodhatnak. 
 
4./ Az edzık és vezetık a hazai rendezvényeken saját felelısségükre vesznek részt, azon 

saját maguk, illetve egyesületük által kötött biztosítás érvényes. 
 

Szövetségi ellenır 
11. § 

 
1./ A bajnoki és Magyar Kupa mérkızésekre a Szakszövetség vagy a Játékvezetıi 

Kamara szövetségi ellenırt jelölhet ki, lehetıség szerint az Elnökség, vagy a 
bizottságok tagjai közül. A Szakszövetség szövetségi ellenırt más mérkızésre is 
kijelölhet. 
a./ A szövetségi ellenırt a Versenybizottság vagy a Játékvezetıi Kamara jelölheti 

ki, és errıl legkésıbb a mérkızés idıpontját 3 nappal megelızıen mindkét 
csapatot értesíti. 

b./ A szövetségi ellenır díjazásban részesül, melyet a rendezı egyesület köteles 
kifizetni. A díjazás mértékérıl a mindenkori versenykiírás határoz. 

c./ A mérkızés lebonyolításának nem elıfeltétele a szövetségi ellenır jelenléte. 
d./ A szövetségi ellenırnek a mérkızés végén alá kell írnia a jegyzıkönyvet (a 

megjegyzés rovatban). 
e./ A szövetségi ellenır jogosult minden olyan intézkedést meghozni, amely a 

mérkızés szabályszerő lebonyolítását segíti. Esetleges észrevételeit a 
mérkızést követı 10 munkanapon belül a Versenybizottsággal és a 
Játékvezetıi Kamarával írásban közli (rájátszásban, vagy egyenes kieséső 
rendszerben 3 munkanapon belül). 



Magyar Floorball Szakszövetség, Versenybizottság; Budapest, 1146, Istvánmezei út 1-3. 

Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzat  14 

V. 
MÉRKİZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA 

 
A pálya követelményei 

12. § 
 

1./ Bajnoki illetve kupamérkızések lebonyolítására alkalmas pályát, termet a Nemzetközi 
Floorball Szövetség által kiadott szabálykönyvek határozzák meg. 
a./ Az Unihoki mérkızések lebonyolítására alkalmas pályát, termet az MFSZ által 

kiadott Kiegészítı Unihoki Szabálykönyv határozza meg. 
 
2./ A bajnoki és kupamérkızésekre a rendezı egyesület köteles cserepadot, büntetıpadot 

és a zsőrinek megfelelı helyet biztosítani. Ugyancsak köteles a vendégcsapatnak 
zárható öltözıt és fürdési lehetıséget biztosítani. 

 
3./ Bajnoki mérkızésen a rendezı csapat köteles megfelelı technikai feltételeket 

biztosítani. Elektromos eredményjelzıt és idımérıt (Férfi OB I, Férfi OBI/B, Nıi OB 
és Magyar Kupa negyeddöntı, elıdöntı és döntı mérkızésein kötelezı), ennek 
hiányában külön stopperórát a játékidı mérésére. Olyan digitális idımérı eszközt kell 
biztosítania, melyen a hátralévı idıt és az eredményt a játékvezetık, játékosok, 
csapatvezetık és a nézık is jól láthatják! 

 
4./ Bajnoki és kupamérkızéseken a rendezı csapat köteles gondoskodni a játék megfelelı 

feltételeirıl, illetve a nézık kulturált szórakozásának feltételeirıl. Amennyiben a 
játékvezetı úgy látja, hogy a játékosok testi épsége vagy a nézık kulturált szórakozása 
veszélyben van, felkéri a rendezı csapatot a hiányosságok megszüntetésére. 
Amennyiben a helyzet nem változik, a játékvezetı jogosult 2×10 perc szünet 
elrendelésére, illetve, ha a helyzet továbbra sem javul, a mérkızés félbeszakítására. A 
kényszerszünetet, illetve a mérkızés félbeszakítását a játékvezetıknek a 
jegyzıkönyvön jelezniük kell, és mérkızés 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 megfelelı 
közigazgatási területen belül kell lennie, eltérı esetben külön kell kérvényezni a 
Versenybizottságnál az engedélyt. A megjelölt pályákat a Versenybizottság 
(palánkkal, kapukkal) együtt a bajnoki évad kezdete elıtt hitelesíti, melynek költségeit 
a Szakszövetség állja. Az egyesületnek hazai mérkızéseiket a hazai pályájukon kell 
játszaniuk. Kérelem alapján a Versenybizottság engedélyezheti, hogy az egyesület 
egyes mérkızéseket más, hitelesített pályán játsszon, ez a pálya azonban a megjelölt 
hazai pályától legfeljebb 20 km-re lehet. Amennyiben a másik pálya nem hitelesített, a 
Versenybizottság azt hitelesíti. Ennek díja 30.000 Ft.  A bajnoki évad közben minden 
egyesületnek lehetısége van egy alkalommal új hazai pályát megnevezni, melyet a 
Versenybizottságnak szintén hitelesítenie kell. Ennek költségeit a kérvényt beadó 
egyesület állja. 

 
A mérkızések lebonyolítási rendje 
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13. § 
 

1./ A mérkızés kiírt kezdési idıpontja elıtt 20 perccel a csapatok képviselıinek az 
igazolásokat, játékengedélyeket és a szereplı játékosok és hivatalos személyek listáját, 
pontosan kitöltve, és aláírva a zsőrinek át kell adni. A játékvezetıknek a mérkızés 
kezdete elıtt ellenıriznie kell, hogy a nevezési lapon szereplı játékosok vannak-e a 
pályán és a cserepadon. A bajnokság kezdetekor az egyesületeknek 1 db nevezési listát 
kell beadniuk, amin szerepel az összes játékos, és minden játékos neve mellett azon 
bajnokságok, amibe adott játékost nevezni kívánja. Ezt a Szakszövetség a bajnokság 
kezdete elıtt hitelesíti, és a kívánt példányszámban visszaküldi az egyesületeknek. 
Ezen igazolást a játékvezetınek a mérkızés elıtt át kell adni, és a játékvezetı 
ellenırzi, hogy csak az adott versenysorozatban játékengedéllyel rendelkezı játékosok 
lépnek pályára. 

 
2./ A mérkızés megkezdése után új név már nem kerülhet a jegyzıkönyvbe. 
 
3./ Amennyiben a versenykiírás másképp nem rendelkezik, a rendezı egyesület (egyes 

esetekben mindkét egyesület) a mérkızés megkezdése elıtt köteles a játékvezetıi és az 
ellenıri díjat kifizetni. 

 a./ A játékvezetıi és az ellenıri díjat minden évben a versenykiírás rögzíti. 
 
4./ A mérkızés jegyzıkönyvébe csak az érvényes játékengedéllyel rendelkezı játékosok 

kerülhetnek beírásra. Amennyiben a mérkızés folyamán érvényes játékengedély 
nélküli játékos lép pályára, a játékvezetınek a játékot azonnal meg kell szakítania és a 
játékos jogosulatlan szereplése esetén a mérkızést befejezettnek kell nyilvánítani. Ez 
esetben a vétkes csapat illetve játékos ellen fegyelmi eljárást kell indítani, és a 
mérkızést a vétlen csapat javára kell igazolni 5-0-s gólaránnyal. 

 
Várakozási idı 

14. § 
 

1./ Amennyiben egy csapat a mérkızés kiírt kezdési idıpontja elıtt nem jelentkezik 
játékra, vagy, ha a létszáma nem felel meg a szabálykönyvben foglaltaknak, úgy a 
várakozási idı 20 perc. Minden olyan esetben, amikor a vendégcsapat más helységbıl 
utazik a pályaválasztó csapathoz, a várakozási idı 60 perc. 

 
2./ Ha a játékvezetık a mérkızésre alkalmatlannak találják a pályát, akkor a mérkızést 

elhalasztják. Ha azonban várható a pályaviszonyok javulása 2×20 perc várakozási idıt 
rendelnek el. A megállapított várakozási idı alatt, ha a pályaviszonyok javultak, 
hamarabb is elrendelhetik a kezdést. 
a./ Ha a várakozási idı leteltével valamelyik csapat létszáma nem felel meg az 

elıírtaknak, úgy tekintendı, mintha meg sem jelent volna. 
 
3./ Az elmaradt mérkızés játékvezetıi és versenybírói díját a pályaválasztó egyesület 

köteles kifizetni. 
 

Meg nem jelenés miatti mérkızés elmaradás 
15. § 
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1./ Ha egy csapat nem képes a mérkızésen megjelenni, köteles ezt az ellenfél csapatával 
és a tornaigazgatóval, vagy szövetségi ellenırrel haladéktalanul közölni. Ha ezt nem 
teszi meg, illetve a meg nem jelenés részére felróható, a Szakszövetség fegyelmi 
eljárást folytat le a sportegyesülettel szemben. Függetlenül a fegyelmi eljárástól, az 
elmaradt mérkızés idıpontjától számított 8 naptári napon belül köteles az 
indokolatlanul meg nem jelent csapat átalány-kártérítést fizetni a Szakszövetség 
számlájára. Az átalány-kártérítésbıl – ha a lemondás több mint 48 órával a mérkızés 
elıtt történik – felnıtt, bajnoki rendszerő bajnokságok esetén 15.000 Ft a vétlen 
csapatot, 10.000 Ft a Szakszövetséget illeti (összesen ekkor 25.000 Ft a kártérítés), 
utánpótlás és kupa rendszerő bajnokságok esetén 10.000 Ft a vétlen csapatot, 5.000 Ft 
a Szakszövetséget illeti (összesen 15.000 Ft fizetendı). Ha a mérkızést 48 órán belül 
mondják le, akkor felnıtt, bajnoki rendszerő bajnokságok esetén 25.000 Ft a vétlen 
csapatot, 10.000 Ft a Szakszövetséget illeti (összesen 35.000 Ft), utánpótlás és kupa 
rendszerő bajnokságok esetén 15.000 Ft a vétlen csapatot, 5.000 Ft a Szakszövetséget 
illeti (összesen 20.000 Ft). (A Versenybizottság ezt a pontot szigorúan ellenırizni 
fogja.) 
a./ Ugyanez a helyzet, ha a mérkızésen egy csapat megjelenik, de a játékvezetı 

döntése ellenére nem hajlandó a mérkızést elkezdeni. 
b./ Ha egy csapat 6 játékosa a mérkızés helyszínén tartózkodik a mérkızés 

kezdési idıpontjában vagy a várakozási idı alatt, akkor az a csapat 
megjelenésének tekintendı. 

 
2./ Az említett két esetben a két bajnoki pont (rájátszásban a gyızelem) 5-0-s 

gólkülönbséggel a vétlen csapatot illeti meg. 
 
3. Ha egy csapat meg nem jelenése a csapat számára fel nem róható külsı ok miatt 

következik be (vis maior), akkor a Versenybizottság dönthet a mérkızés 
újrajátszásáról. Ebben az esetben az 1./ bekezdés szerinti átalány kártérítés összege a 
meg nem jelenı csapatnál felmerült és általa igazolt költségekkel csökkenthetı a 
Versenybizottság döntése alapján. Amennyiben ez a vétlen félnek járó kártérítést 
érintené, úgy a hiányzó összeget a Szövetség pótolhatja.  

 
4./ Ha egy egyesület csapata valamely korosztály utánpótlás bajnokságában egy 

mérkızésen nem jelenik meg, nem áll ki, megtagadja a játékot, jogosulatlanul 
szerepeltet legalább egy játékost, rendezıként nem rendezi meg a mérkızést, hazai 
csapatként az 5. § 2./ pontja szerint elmulasztja idıben bejelenteni a mérkızést, akkor 
elsı esetben figyelmeztetésben részesül, második esetben a Versenybizottság az 
egyesület adott nem (férfi, nıi) legmagasabb osztályában induló felnıtt csapatától 1 
pontot, a harmadik és további esetekben 2-2 pontot levon. 
a./ Ugyanez a helyzet, ha az utánpótlás bajnokságban a hazai csapat az 5. § 2./ 

pontja szerint elmulasztja idıben bejelenteni a kiírt mérkızés helyét és 
idıpontját. 

 
Elmaradt, félbeszakadt mérkızések eredményei 

16. § 
 

1./ Ha egy csapat a mérkızésen nem jelenik meg, nem áll ki, vagy a mérkızés folyamán a 
játékot megtagadja – függetlenül az esetleges fegyelmi eljárástól – a kettı bajnoki 
pontot (rájátszásban a gyızelmet) 5-0-s gólkülönbséggel a szabályosan megjelent 
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csapat kapja. Minden fent említett esetben a 15. § 1./ pont szerinti átalány kártérítést 
meg kell fizetni. 

 
2./ Amennyiben egyik csapat sem jelenik meg a mérkızésen, nem áll ki, vagy mindkét 

csapat a játékot megtagadja – levonul – a mérkızést 0-0-s gólkülönbséggel 
lejátszottnak kell tekinteni, és egyik csapat sem kap pontot. 

 
3./ Amennyiben a mérkızést a játékvezetık idıjárási vagy más objektív, elháríthatatlan 

akadály miatt szakítják félbe, és a mérkızés 50%-át már lejátszották, akkor a 
mérkızést a pályán elért eredménnyel kell igazolni. Amennyiben kevesebb, mint 50%-
át játszották le, és a Versenybizottság az újrajátszásról dönt, akkor az 5. § 3. bekezdés 
szerint kell eljárni. 

 a./ Rájátszásban a mérkızést meg kell ismételni. 
 
4./ Ha mérkızést a játékvezetık rendezési hiányosságok miatt szakítják félbe – 

függetlenül az esetleges fegyelmi eljárástól, és a félbeszakadás idıpontjában fennálló 
eredménytıl – a mérkızés kettı pontja (rájátszásban gyızelem) 5-0-s gólkülönbséggel 
a vendégcsapatot illeti. 

 
5./ Egyik csapat komolytalan játéka esetén a játékvezetı a mérkızést ideiglenesen 

megszakítja és figyelmezteti a csapatkapitányt. Ha a komolytalan játék folytatódik, a 
mérkızést a játékvezetı félbeszakítja, és a fegyelmi eljárástól függetlenül a kettı pont 
(rájátszásban gyızelem) 5-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapatot illeti. 

 
Újra kiírt mérkızések költségei 

17. § 
 

1./ Az újra kiírt mérkızések költségeit a rendezı sportszervezet fedezi, kivéve, ha 
játékvezetıi mulasztás miatt kerül sor az újrajátszásra. Méltányosságból az 
Elnökség – egyéb esetekben is – a Szövetség költségére való megrendezés mellett 
dönthet. 

 
Játékidı 

18. § 
 

1./ A bajnoki és kupamérkızések játékideje a Nemzetközi Floorball Szövetség 
szabálykönyvében meghatározott 3×20 perc tiszta játékidı, melytıl eltérıt a 
versenykiírás tartalmazhat. 

 
2./ A rendezı csapat köteles 20 perc bemelegítést biztosítani a csapatoknak. 
 
3./ Ha az idıjárási viszonyok vagy más ok miatt a pálya játék közben alkalmatlanná válik, 

a játékvezetık a mérkızést bármikor megszakíthatják. Ha a körülmények 2×20 perc 
várakozást követıen nem javulnak, vagy a mérkızés folytatása eleve reménytelennek 
látszik, a mérkızést a játékvezetık véglegesen félbeszakíthatják. 

 
4./ A félbeszakadás okát és idejét a jegyzıkönyvben rögzíteni kell. 

 
Játékszabályok 
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19. § 
 

1./ A mérkızéseken a Nemzetközi Floorball Szövetség szabályai érvényesek. 
 
2./ Az Unihoki mérkızéseken a Magyar Floorball Szakszövetség által kiadott Kiegészítı 

Unihoki Szabálykönyv szabályai érvényesek. 
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VI. 
BAJNOKSÁGOK EREDMÉNYE 

 
A helyezések eldöntése 

20. § 
 

1./ A csapatok sorrendjét a megszerzett pontok alapján állapítják meg. 
 
2./ Pontegyenlıség esetén, két vagy több csapatnál a sorrendet az alábbiak szerint kell 

megállapítani: 
a./ ahol két, vagy több csapat pontegyenlısége van, akkor az egymás elleni 

mérkızésen több pontot elérı csapat végez elırébb, ha a pontszám azonos, 
akkor az egymás elleni gólkülönbség dönt (idegenben lıtt több gól nem 
számít), ha ez is azonos, akkor az egymás ellen lıtt több gól dönt, 

b./ amennyiben a sorrendet továbbra sem lehet megállapítani, akkor a jobb 
gólkülönbségő csapat végez elırébb, 

c./ amennyiben a gólkülönbség is azonos, több lıtt gólt elérı csapat végez elırébb 
d./ amennyiben a fentiek közül egyik sem dönt, úgy új mérkızést kell 

(mérkızéseket) kell rendezni az érintett csapatok között, 
e./ a megismételt mérkızésen döntetlen eredmény nem lehetséges. Amennyiben a 

rendes játékidı döntetlenül végzıdik, úgy 10 perces hosszabbítás következik az 
elsı gólig. A hosszabbítás ideje alatt elért elsı gólt szerzı csapat lesz a 
mérkızés gyıztese. A hosszabbításban elért gól után a mérkızésnek vége. 
Amennyiben a hosszabbítás után is döntetlen az állás, akkor büntetı lövésekkel 
kell eldönteni, hogy melyik csapat a mérkızés gyıztese, az alábbiak szerint. 
Elıször 5-5 játékos lı büntetıt, és a több gólt elérı csapat lesz a mérkızés 
gyıztese. Ha továbbra sincs döntés, akkor a csapatok újabb 1-1 büntetıt lınek 
mindaddig, amíg valamelyik fél nem nyer. A büntetılövésekkel több gólt elért 
csapat lesz a mérkızés gyıztese. 

 
A rájátszás mérkızéseinek szabályai 

21. § 
 

1./ Amennyiben a versenykiírás másképp nem rendelkezik, akkor a 18.§ /2. bekezdés /e 
pontban leírtak érvényesek. 

2./ Amennyiben rájátszásban a továbbjutásról két mérkızés dönt, úgy a továbbjutó az a 
csapat, amely a két mérkızésen több pontot szerzett. Ennek egyenlısége esetén a jobb 
gólarány dönt. Ennek egyenlısége esetén a második mérkızés végén 10 perces 
hosszabbítás, majd büntetıütések következnek a 18.§ /2. bekezdés /e pontban leírtak 
szerint. 

3./ Amennyiben rájátszásban a továbbjutásról két mérkızés dönt, és valamelyik 
mérkızésen az egyik csapat nem jelenik meg, nem áll ki, megtagadja a játékot, 
jogosulatlanul szerepeltet legalább egy játékost, rendezıként nem rendezi meg a 
mérkızést, nem jelenti be az 5. § 2./ bekezdés szerint a mérkızést, akkor a másik 
mérkızés eredményétıl függetlenül a vétlen fél a továbbjutó. 

 
Visszalépés 
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22. § 
 

1./ Amennyiben valamelyik csapat a bajnokság folyamán visszalép, úgy a visszalépett 
csapat minden addigi eredményét abban az osztályban törölni kell, és a visszalépett 
csapat a bajnokság utolsó helyezettje lesz. 

 
2./ Visszalépés esetén, amennyiben az egyesületnek felróható, az Elnökség jogosult olyan 

döntést hozni, hogy az egyesület az adott versenyben való nevezését egy évig nem 
fogadja el, vagy pénzbírságot állapíthat meg, melynek maximuma 70.000 forint. 

 A pénzbírság felnıtt csapatok esetében 50.000 forint, utánpótlás csapatok esetén 
30.000 forint, amely egyedi méltánylást érdemlı esetekben legfeljebb 20.000 forinttal 
növelhetı vagy csökkenthetı az Elnökség döntése alapján. 

  
3./ A visszalépett csapat következı évi nevezése csak a legalacsonyabb bajnoki 

osztályba fogadható el. 
 

Kizárás 
23. § 

 
1./ Amennyiben egy csapat a bajnokság, illetve a Magyar Kupa során — a döntı 

mérkızésekig — háromszor, vagy ugyanazon csapat ellen kétszer nem áll ki, a 
Versenybizottság — a vele szemben elért eredmények egyidejő törlésével — a 
bajnokságból, illetve a Magyar Kupából kizárja. 

 
2./ Ezen pont vonatkozásában ki nem állásnak minısül, ha egy csapat nem jelenik 

meg, nem áll ki, megtagadja a játékot, jogosulatlanul szerepeltet legalább egy 
játékost, rendezıként nem rendezi meg a mérkızést, hazai csapatként nem jelenti 
be az 5. § 2./ bekezdés szerint a mérkızést. 

 
3./ Kizáráskor a 21. § 1./ és 2./ bekezdése alkalmazandó. 
 
4./ Kizáráskor az Elnökség jogosult olyan döntést hozni, hogy az egyesület az adott 

versenyben való nevezését egy évig nem fogadja el, vagy pénzbírságot állapíthat 
meg, melynek maximuma 100.000 forint. 

 A pénzbírság felnıtt csapatok esetében 75.000 forint, utánpótlás csapatok esetén 
50.000 forint, amely egyedi méltánylást érdemlı esetekben legfeljebb 25.000 
forinttal növelhetı vagy csökkenthetı az Elnökség döntése alapján. 

 
5./ A kizárás ellen – a 23. §-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 mérkızés(ek) helyét és idejét. 

 
Óvás 
24. § 

 
1./ Óvást az érintett egyesületnek a mérkızést követı elsı munkanapon a Szakszövetség 

irodájában (postacímén) vagy a Versenybizottság e-mail címén (vb@hunfloorball.hu) 
lehet benyújtani. 
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a./ Az óvásban a mérkızés eredményének megsemmisítését és újrajátszását, vagy 
a gyızelem odaítélést lehet kérni. 

 
2./ Az óvási díjat az óvással egyidejőleg be kell fizetni a Szakszövetség számlájára. 
 a./ Az óvási díj: 

• Felnıtt bajnokságokban 15.000 Ft 
• Utánpótlás bajnokságokban 5.000 Ft 

b./ A Versenybizottság az óvást addig nem tárgyalja, amíg az óvási díj a 
Szakszövetség számlájára nem érkezett meg. 

 
3./ Az óvást a Versenybizottságnak a benyújtástól számított következı versenybizottsági 

ülésen, de maximum 14 napon belül, az utolsó két fordulóban és a rájátszásban 3 
napon belül érdemben el kell bírálnia. 
a./ Ha az óvás alapos, de nem lényegi szabályokat sértettek meg, illetve a 

szabályszegés nem befolyásolta az eredményt, a Versenybizottság a pályán 
elért eredményt igazolja. 

b./ Ha az óvás megalapozott és eredményt érintı lényeges szabályszegés 
állapítható meg, a Versenybizottság az eredményt megsemmisíti, és az eset 
összes körülményeit figyelembe véve vagy újrajátszást rendel el, vagy a 
gyızelem sorsáról rendelkezik. 

 
4./ Ha az óvás alapos folyamán az eredményt megsemmisítették, az óvási díjat a 

Szakszövetség 15 napon belül visszautalja. 
 
5./ A Versenybizottság, az óvással kapcsolatos határozatával szemben 8 napon beül 

fellebbezésnek van helye az Elnökséghez, mely legközelebbi rendes ülésén az óvásról 
végérvényesen dönt. 

 a./ A fellebbezést a Versenybizottsághoz kell benyújtani (vb@hunfloorball.hu) a 
fellebbezési díj egyidejő megfizetésével. 
b./ A fellebbezés díja megegyezik az óvási díjjal. 
c./ Az Elnökség a fellebbezést addig nem tárgyalja, amíg a fellebbezési díj a 

Szakszövetség számlájára nem érkezett meg. 
d./  Ha a fellebbezésnek az Elnökség helyt ad, akkor az óvási és a fellebbezési díjat 

a Szakszövetség 15 napon belül visszautalja. 
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VII. 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
Versenybizottság 

25. § 
 

1./  A jelen szabályzatban meghatározott bajnokságok zavartalan lebonyolítását a 
Szövetség Versenybizottsága felügyeli. 
a./ A Versenybizottság tagjai közül az egyes bajnokságokért felelıs 

koordinátorokat jelölhet ki. 
 
2./ A Versenybizottság jogosult dönteni az alábbi kérdésekben: 

a./ A bajnokságok lebonyolítási rendje, amennyiben a versenykiírás ezt lehetıvé 
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 az esetleges következményekrıl. 
e./ A bajnokságok zavartalan lebonyolítását érintı 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 csapatvezetı meghallgatása szükséges, vagy ahol a csapatvezetı 
meghallgatását kifejezetten kérte, csak versenybizottsági ülésen hozható határozat. 
a./ A versenybizottsági ülésekre a Versenybizottság az érintett egyesületek 

vezetıit az egyesületek által a nevezéskor leadott e-mail címen meghívja 
legkésıbb az ülést megelızı 3 nappal (óvás esetén legkésıbb 1 nappal). 

b./ A Versenybizottság döntéseirıl az egyesületek által a nevezéskor leadott e-
mail címen értesíti az egyesületeket. 

 
4./ A Versenybizottság az egyesületektıl postai úton vagy a nevezéskor leadott e-mail 

címrıl érkezı alábbi megkeresésekkel foglalkozik: 
a./ Óvás: a 24. § szerint 
b./ Fellebbezés: A Versenybizottság bármely határozata ellen a döntésrıl történı 

értesítéstıl számítva 8 napon belül a Versenybizottsághoz postán vagy e-
mailben beadott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés a Versenybizottságnál 
nyújtandó be, a fellebbezési díj egyidejő befizetésével, és azt legközelebbi 
ülésén az Elnökség tárgyalja. Amennyiben a fellebbezés határidın túl érkezett, 
az Elnökség azt automatikusan elutasítja. A fellebbezés díja megegyezik a 24. 
§ 1./ bekezdése 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 beérkezı ilyen kérelmeket 
az Elnökség automatikusan a Versenybizottsághoz továbbítja. A kérelmet a 
Versenybizottság elfogadja, elutasítja, vagy véleményezés után az Elnökség elé 
terjeszti. 
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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. 

 
Játékosok elengedése a nemzeti válogatottakba 

26. § 
 

1./  Az egyesület a következık szerint köteles a játékost nemzeti válogatottja számára 
rendelkezésre bocsátani: 
a./ nemzetközi mérkızés elıtt 72 órával, 
b./ IFF világbajnoki selejtezı torna elıtt 72 órával, 
c./ IFF világbajnokság elıtt 7 nappal, 
d./ az IFF által meghatározott és a mindenkori versenynaptárban feltüntetett nemzetközi 

játéknapok idején. 

 
Dopping ellenırzés 

27. § 
 

1./ A Versenybizottság – a Fıtitkárral egyeztetve – bármikor, elızetes értesítés 
nélkül, a nemzetközi szabályok, valamint a Szövetség Doppingszabályzata szerint, 
doppingkontrollt rendelhet el. 
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VIII. 
ZÁRADÉK 

 
Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – szabályzatot a Magyar Floorball 
Szakszövetség Elnöksége 2010. június 15-i ülése elfogadta. 
 
 
Budapest, 2010. június 15. 
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  Vörös László Kovács Gergely 
  Magyar Floorball Szakszövetség Versenybizottság 
 Elnök Elnök 
 


