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A Magyar Floorball Szövetség (továbbiakban: MFSZ) elnöksége az MFSZ Szervezeti és 

működési szabályzat 23.§ 8./ pontja alapján elfogadta és az alábbiak szerint közzéteszi az 

MFSZ honlapján Játékvezetői szabályzatát (továbbiakban: JSZ). 

A Játékvezetői szabályzat a versenyrendszer keretében folytatott floorball játékvezetői 

tevékenységre és ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységre vonatkozó előírások 

rendszerbe foglalt összessége. 

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § 

A Játékvezetői szabályzat célja 
 

1./ A Játékvezetői szabályzat célja, hogy egységes szabályok szerint történjen a floorball 

versenyeken, mérkőzéseken való játékvezetői közreműködés. 

a./ járuljon hozzá a floorball sport népszerűsítéséhez 

b./ segítse elő a floorball versenyek, mérkőzések egységes elvek alapján történő 

kiírását, megrendezését, lebonyolítását 

c./ védje a játékvezetők, játékvezető ellenőrök és szervezésében részt vállalók jogait 

d./ szabályozza a játékvezetés rendjét és óvja tisztaságát 

 

2. § 

A Játékvezetői szabályzat területi és személyi hatálya 
 

1./ A Magyar Floorball Szakszövetség JSZ-ét kell alkalmazni Magyarország 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 JSZ-ben 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. 

2./ A Magyar Floorball Szakszövetség JSZ-e vonatkozik: 

a./ az MFSZ-re 

b./ MFSZ sportszakembereire, munkavállalóként vagy szerződéses jogviszonyban 

lévő alkalmazottakra, társadalmi munkában tevékenykedő személyekre 

 

3. § 

A Játékvezetői szabályzat időbeli hatálya 
 

A Magyar Floorball Szakszövetség Elnöksége dönt a Szabályzat elfogadásáról, hatályba 

lépéséről és visszavonásáról. 
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4. § 

A játékvezetői rendszerben való részvétel általános feltételei 
 

1./ Hivatásos és amatőr játékvezető lehet az az önállóan cselekvőképes magánszemély, aki 

a./ életkora alapján megfelel az előírásoknak, 

b./ nincs ellene folyamatban lévő büntetőeljárás, 

c./ nem áll – jogerősen - közügyektől való eltiltás alatt, 

d./ nem áll a sportágtól való eltiltás alatt, 

e./ rendelkezik érvényes, az MFSZ által kiadott – vagy azzal egyenértékű, MFSZ 

által elismert - floorball játékvezetői engedéllyel. 

 

2./ A játékvezetői jog nem ruházható át, az erre irányuló megállapodás, szerződés semmis. 

 

5. § 

Az irányító szervek, a játékvezetői rendszer résztvevőinek egymás közötti 

kapcsolattartási formái 
 

1./ Az irányító szervek, a játékvezetői rendszer résztvevői egymással írásos formában, 

telefonon, elektronikus úton és személyesen (érintkeznek) tartják a kapcsolatot. A 

Játékvezetői Testület hivatalos e-mail címe: jt@hunfloorball.hu. 

 

2./ 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-mailnél 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. 

 

3./ Az iratot – kivéve, amikor meghatározott formai követelménynek eleget tevő e-mailben 

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. 

 

4./ A játékvezetői rendszer 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. 

 

5./ 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. 

mailto:jt@hunfloorball.hu
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6./ Postai úton kézbesített idézővel, illetve a hivatalos értesítőben vagy az internetes hon-

lapon 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 játékvezető köteles a 2./-ben meghatározott 

módon kézbesített határozatokat, rendelkezéseket, közleményeket tudomásul venni és 

végrehajtani. 

 

7./ 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 meg-felelően nem indokolta. 

 

8./ Amennyiben a játékvezetők jelentkezéskor megadott adata megváltozik, ezt 5 napon 

belül írásban közölnie kell a szövetséggel. 

 

9./ 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. 

 

II. fejezet 

JÁTÉKVEZETŐ 
 

6. § 

Játékvezetői képesítés 
 

1./ A játékvezetőknek rendelkezniük kell érvényes, az MFSZ által kiadott – vagy azzal 

egyenértékű, MFSZ által elismert - floorball játékvezetői engedéllyel (licensz). Az 

MFSZ által rendezett versenysorozatokon, versenyeken csak engedéllyel rendelkező 

játékvezető működhet közre. 

 

2./ A játékvezetői engedélyt az MFSZ által megrendezett – vagy azzal egyenértékű, MFSZ 

által elismert –, vizsgával záródó floorball játékvezetői képzésen lehet megszerezni. 

a./ A Játékvezetői Testület kötelessége minden naptári évben legalább egy 

alkalommal játékvezetői képzést szervezni. 

b./ A képzéseket jelen szabályzat 5. § 5./ pontja szerint kell meghirdetni. 

c./ A tan- és vizsgaanyagról a Játékvezetői Testület jogosult dönteni legjobb 

tudásuk szerint, a floorball sportág fejlődésének szem előtt tartása érdekében. 

 

3./ A játékvezetői engedély kiadásának feltétele a vizsgán szerzett „megfelelt” minősítés. 

 

4./ Floorball játékvezetői engedélyt az MFSZ Játékvezetői Testülete jogosult kiadni az 

alábbiak szerint: 

a./ az engedély érvényessége meghatározott időintervallumra szól, mely nem lehet 

több mint négy év, 

b./ magában foglalja a játékvezető minősítését. 
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5./ Az érvényességi idő alatt a játékvezető kötelezhető továbbképzéseken, különbözeti 

vizsgákon való részvételre. Ennek elmulasztása esetén a játékvezetői engedély 

haladéktalanul visszavonásra kerül. 

 

6./ A játékvezetői engedély érvényességének lejártát követően a Játékvezetői Testület 

jogosult dönteni, hogy az engedélyt – a játékvezető szakmai felkészültségének, addigi 

tevékenységében ismeretében - automatikusan meghosszabbítja vagy különbözeti 

vizsgán való részvételről határoz. 

 

7./ A Játékvezetői Testület az engedély visszavonásáról, felfüggesztéséről határozat, ha a 

játékvezető 

a./ viselkedésével megalapozottan méltatlanná válik a játékvezetésre, 

b./ ellen büntetőeljárás indul, 

c./ közügyektől eltiltás alá kerül, 

d./ ellen fegyelmi eljárás indul, 

e./ a sportágtól való eltiltás alá kerül, 

f./ önként lemond, 

g./ elhalálozik. 

 

8./ A Játékvezetői Testület köteles minden bajnoki évad előtt közzétenni a szövetség 

oldalán az engedéllyel rendelkező játékvezetőket tartalmazó nyilvántartását. 

 

7. § 

Játékvezetők minősítése 
 

1./ A Játékvezetői Testület gondoskodik a játékvezetők nyilvántartásáról. 

 

2./ A nyilvántartás részeként a Játékvezetői Testület a játékvezetőket képzettségük, 

felkészültségük, teljesítményük szerint osztályozza, összehangban az MFSZ Képesítési 

szabályzatával különböző, csoportokba sorolja. 

 

3./ A besorolás legalább két osztály szerint történik, azonban a Játékvezetői Testület 

jogosult részletesebb osztályozásról határozni. 

a. Felnőtt kategória; a játékvezető jogosult bármely felnőtt korosztályú mérkőzésen 

közreműködni. 

b. Utánpótlás kategória; a játékvezető csak utánpótlás korosztályú, illetve 

Diákolimpia mérkőzésen jogosult közreműködni. 

 

III. fejezet 

JÁTÉKVEZETÉS 
 

8. § 

Játékvezetők felszerelése 
 

1./ A játékvezetők kötelesek a hatályos floorball játékszabályok szerinti felszereléssel 

rendelkezni, valamint azt viselni hivatalos tevékenységük során. 

a. A Játékvezetői Testület jogosult további előírásokat tenni a játékvezetők 

felszerelésével kapcsolatban. Ebben az esetben a játékvezetők kötelesek a 



Magyar Floorball Szakszövetség  Játékvezetői Szabályzat 

6 

Játékvezetői Testület által előírt felszerelést beszerezni – amennyiben a 

szövetség nem tudja biztosítani számukra. 

b. Hiányos felszerelés esetén a Játékvezetői Testület joga bárminemű határozatot 

hozni. 

c. A mérkőzések szüneteiben ajánlott, de nem kötelező viselet a melegítőruha. 

 

2./ A játékvezetők kötelesek fekete rövidnadrágot és sportszárat viselni, utóbbit legalább a 

sípcsont közepéig, legfeljebb térdig fel kell húzniuk a mérkőzés egésze alatt. 

 

3./ A játékvezetői mezt kötelező rövidnadrágba betűrve viselni. 

 

4./ A játékvezetők egyenruháján nem jeleníthető meg sportszervezetre utaló logó, egyéb 

felirat, szám. Ideértve a melegítőruhát is. 

 

5./ Rendkívül indokolt esetben engedélyezett a hosszú ujjú aláöltözet, illetve vékony 

kesztyű viselése. 

 

6./ Melegítőruhában vagy utcai öltözetben a játékvezetés szigorúan tilos. 

 

9. § 

Játékvezetők közreműködése 
 

1./ A játékvezető, mint az MFSZ küldöttje, feladata a floorball mérkőzések szabályszerű, 

sportszerű lebonyolításáról gondoskodni. 

 

2./ Minden mérkőzést két fő egyenrangú játékvezető közreműködésével kell megrendezni, 

kivéve, ha erről az adott verseny(sorozat) kiírás ettől eltérően rendelkezik. 

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. 

 

3./ A játékvezetőknek az általuk vezetett mérkőzések napján érvényes sportorvosi 

engedéllyel kell rendelkezniük. 

 

10. § 

Játékvezetők időrendje 
 

1./ A játékvezetőnek a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt 30 perccel a mérkőzés 

helyszínén meg kell jelenniük munkavégzésre képes állapotban. Ellenkező esetben a 

Játékvezetői Testület első alkalommal figyelmezteti, majd a következő alkalommal 

pénzbüntetéssel sújtja a játékvezetőket. A játékvezetők megérkezésükkor elfoglalják a 

számukra biztosított öltözőt. 

 

2./ A csapatoknak a játékvezetőkre és a zsűrire a mérkőzés kiírt kezdési időpontjától 

számított 20 percet kell várniuk. 

 

3./ A játékvezetők 20 perccel a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt megjelennek a 

pályán, megkezdik a mérkőzés előkészítését, ellenőrzik a pálya állapotát. A játékosokat 

a zsűrivel együttműködve rögzítik a jegyzőkönyvben, azonosítják őket, valamint 
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amennyiben szükséges az esetleges rendkívüli eseményeket megbeszélik a 

csapatvezetőkkel és a zsűrivel. 

a. 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 a megállapított 

várakozási idő alatt, a két csapat együttes beleegyezésével hamarabb is 

elrendelhetik a kezdést. 

 

4./ A játékvezetők 10 perccel a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt befejezik a játékosok 

azonosítását és a játékosok rögzítését a jegyzőkönyvben. Ezt követően a rendezőkkel 

való előzetes megbeszélés szerint részt vesznek a mérkőzést megelőző ceremóniában 

azzal a kitétellel, hogy a mérkőzésnek a kiírt időpontban el kell kezdődnie. 

a. Felvezető ceremónia esetén a játékvezetőknek a rendezőkkel, résztvevő 

csapatokkal együtt gondoskodniuk kell arról, hogy a mérkőzés a kiírt időpontban 

pontosan elkezdődhessen. 

 

5./ A mérkőzés játékrészek közötti szüneteit a játékvezetőknek mérniük kell. Az 

időmérésnek egyezőnek kell lennie a zsűri által mért idővel. 

a. A szünet vége előtt legkésőbb három perccel a játékvezetők újra a pályán 

vannak. 

b. A szünet vége előtt egy perccel sípszóval figyelmeztetik a hiányzó csapatokat. 

Amennyiben a hiányzó csapat ennek ellenére sem áll készen játékra, akkor a 

játékszabályok szerint kötelesek eljárni. 

 

6./ A mérkőzés játékrészek közötti szüneteiben a játékvezetőknek az öltözőben kell 

tartózkodniuk. Ekkor kötelességük a mérkőzésen szerzett addigi tapasztalatokat, illetve 

a mérkőzés hátralévő részére vonatkozó változtatásokat megvitatni. 

 

7./ A mérkőzés játékrészek közötti szüneteiben a játékvezetőknek szigorúan tiltott 

tevékenységek: 

a./ floorballozás, egyéb sportolás, 

b./ étel fogyasztása az öltözőn kívül, 

c./ kommunikáció a nézőkkel, 

d./ bármilyen egyéb, nem a játékvezetéshez kapcsolódó tevékenység. 

 

8./ A mérkőzés végeztével a játékvezetők kötelesek meggyőződni a zsűri által vezetett 

jegyzőkönyv teljességéről, hibátlanságáról. A játékvezetők online jegyzőkönyv 

hiányában a mérkőzés jegyzőkönyvét kötelesek 10 naptári napon belül a Szakszövetség 

irodájába (postacímére, elektronikus levelezési címére) 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. 

Megfelelő dokumentum esetén kötelesek azt jóváhagyni, a jóváhagyás történhet: 

a. papír alapon vezetett jegyzőkönyv esetén aláírással, 

b. online jegyzőkönyv esetén elektronikus úton. 
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11. § 

Játékvezetők tevékenysége 
 

1./ A játékvezetők kötelesek tudásuk legjava szerint, pártatlanul végezni a 

tevékenységüket, részrehajló játékvezetés szigorúan tiltott. A bizonyítható részrehajlás 

eltiltást von maga után. 

 

2./ A játékvezető a terembe lépésétől annak elhagyásáig határozott, magabiztos, elegáns 

kiállást tanúsít. Ide értve a testtartást, az öltözködést, a síphasználatot, a csapatokkal és 

a zsűrivel való kommunikációt is. 

 

3./ A játékvezető tartása, viselkedése mindig tanúsítsa, hogy jelen van a mérkőzésen 

szellemileg, koncentrált és határozott. Törekedjen arra, hogy az arckifejezése lehetőleg 

legyen komoly, de megnyugtató, semmiképp sem feszült, ideges. A karjai 

alaphelyzetben teste mellett helyezkednek el, a sípot a kezében tartja. 

 

4./ A test mögötti összekulcsolt kéztartás nem engedélyezett a játékvezetés során. A 

palánkra való fellépés szigorúan tilos, illetve az ebből következő mozdulatok. A kapu 

mögött helyezkedő játékvezető csak akkor érintkezhet a kapuval, ha az elmozdult a 

helyéről, és visszateszi. 

 

5./ A játékvezetők számára tiltott a labdaszedői, palánk igazítási teendők ellátása, ez a 

rendezők feladata. A játékvezetői nem érinti szándékosan a labdát. 

 

6./ 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 fél-beszakítására. A kényszerszünetet, illetve a mérkőzés félbeszakítását a 

játékvezetőknek a jegyzőkönyvön jelezniük kell 

 

7./ 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 

lát-szik, a mérkőzést a játékvezetők véglegesen félbeszakíthatják. 

 

12. § 

Visszamondás, lemondás 
 

1./ A Játékvezetői Testület köteles minden bajnoki évadra meghatározni a lehetséges 

következményeit, büntetési tételeit annak az esetnek, amennyiben egy játékvezető 

visszalép az előre egyeztetett játékvezetéstől. 

 

13. § 

Kommunikáció 
 

1./ A játékvezető igyekezzen partnerként kezelni a csapatokat, valamint érthetően 

kommunikálni az ítéleteit. A játékvezetők számára ajánlott, hogy kommunikáljon a 

csapatokkal, a zsűrivel, a formális és informális vezetőkkel és eközben ügyeljen a 
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tiszteletteljes, nyugodt kommunikációra. A kommunikáció során törekednie kell a 

rövid, lényegre törő információátadásra. 

 

2./ Jelzései mindig minden esetben legyenek egyértelműek és határozottak. Különös 

tekintettel a karjelzésekre. 

 

3./ A játékvezető a sípját is használja a kommunikációhoz. Rövidebb sípszót alkalmaz 

beütéseknél vagy kisebb szabálytalanságoknál, erősebbet, ha súlyosabb szabálytalanság 

történik, kiállítás esetén pedig a legerősebbet. 

 

4./ A játékvezető a pályán történt eseményeket – szabálytalanságokat - a közönség számára 

is érthető módon, karjelzésekkel köteles kommunikálni. Kiállítás esetén az egyik 

játékvezető feladata a zsűrivel való kommunikáció, míg a másik a közönség felé 

ismertet. További kommunikáció a közönséggel szigorúan tiltott. 

 

IV. fejezet 

JÁTÉKVEZETŐ ELLENŐR 
 

14. § 

Szövetségi ellenőr 
 

1./ A bajnoki és Magyar Kupa mérkőzésekre a Szakszövetség, a Versenybizottság 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 ellenőr díjazásban részesül, melyet a rendező egyesület köteles 

kifizetni. A díjazás mértékéről a mindenkori versenykiírás határoz. 

b./ A mérkőzés lebonyolításának nem előfeltétele a szövetségi ellenőr jelenléte. 

c./ A szövetségi ellenőrnek online jegyzőkönyv hiányában a mérkőzés végén alá 

kell írnia a jegyzőkönyvet (a megjegyzés rovatban). 

d./ 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. 

 

2./ Játékvezetői ellenőrök körét a Játékvezető Testület jogosult kialakítani a saját határozata 

alapján. 

 

V. fejezet 

JÁTÉKVEZETŐI TESTÜLET 
 

15. § 

Játékvezetői testület 
 

1./ A Játékvezetői Testület feladata elsősorban: 

a./ játékvezető képző és továbbképző tanfolyamokat, edzőtáborokat szervez, 

gondoskodik a játékvezetők edzéslehetőségéről, 
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b./ kiadja a játékvezetői engedélyeket, illetve gondoskodik a játékvezetői 

minősítésről, ideértve a nemzetközi minősítéseket is. Vezeti a játékvezetők 

nyilvántartását, 

c./ gondoskodik a szövetségi bajnoki és kupa, valamint az egyesület „barátságos 

mérkőzés” lebonyolításához szükséges játékvezetőkről, kijelöli az egyes 

mérkőzésekre a játékvezetőket, értesíti őket a mérkőzések időpontjáról, illetve 

az esetleges változásokról, 

d./ gondoskodik a játékvezető ellenőrök kiküldéséről, összegyűjti jelentéseiket, 

gondoskodik a játékvezetői teljesítmények rendszeres értékeléséről, 

e./ biztosítja, hogy a játékvezetők a mérkőzéseket az érvényben lévő játék és 

versenyszabályok szerint bonyolítsák le, felelősségre vonja azokat a 

játékvezetőket, akik nem tesznek eleget a játék-, játékvezetői- illetve 

versenyszabályzatnak, 

f./ intézi a Játékvezetői Testület nemzetközi kapcsolatait, 

g./ szorosan együttműködik a Versenybizottsággal, Fegyelmi Bizottsággal a 

bajnokság zavartalan lebonyolítása érdekében, 

h./ javaslatokat tesz a versenyszabályzatra és versenykiírásra, 

i./ megállapítja és az elnökség elé terjeszti a játékvezetői és versenybírói díjakat. 

Megállapodás hiányában a díjról, illetve költségtérítésről az elnökség dönt. A 

megállapított játékvezetői és versenybírói díjakat az éves versenykiírások 

rögzítik, 

j./ az elnökség elé terjeszti a Játékvezetői szabályzatot, illetve javaslatokat tesz a 

szabályzatra. 

 

VI. fejezet 

ZÁRADÉK 
 

Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – szabályzatot a Magyar Floorball 

Szakszövetség Elnöksége 2018. március 9-i ülésén elfogadta. 

 

 

Budapest, 2018. március 9. 

 

 

 

 

  ________________________ ________________________ 

  Veisz László Görög Tamás 

  Magyar Floorball Szakszövetség Játékvezetői Testület 

 Elnök Elnök 

 


