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1. A kupa-sorozat rendezője  
 

a. A kupasorozatot a www.floorballer.hu webáruház üzemeltetője, a Humaniq Sport & Consulting 

Bt (4033 Debrecen, Kádas utca 37) rendezi.  

b. A kupa-sorozat neve: floorballer.hu amatőr kupa-sorozat. A kupa-sorozat résztvevői  

a kupa-sorozatra való bárminemű (média, honlap, stb) hivatkozás alkalmával kötelesek  

a teljes név használatára.  

 

2. A kupa-sorozat célja  
 

a. A szabadidősport keretében aktív játékosok, csapatok játéklehetőségének biztosítása.  

b. A kupa-sorozatban induló csapatok teljesítmény sorrendjének objektív megállapítása.  

c. A Fair Play magatartás érvényre juttatása.  

d. A floorball sportág népszerűsítése.  

 

3. A kupa-sorozat részvételi feltételei  
 

A kupa-sorozatba minden olyan csapat nevezhet, amely elfogadja floorball sportágra vonatkozó és 

a kupa-sorozat versenykiírásának szabályait:  

 

4. A kupa-sorozat rendszere  
 

a. A csapatok játéknapokon mérkőznek meg egymással, a kupa-sorozatot legalább 6 önálló 

játéknap alkotja. Az egyes játéknapokon a részvevő csapatok helyezésüknek megfelelő  

pontszámot kapnak.  

b. Az egyes játéknapok lebonyolítási rendje a nevezett csapatok számától függőn eltérő  

is lehet. 5 nevezett csapatig körmérkőzéses 6-8 csapat/kupanap között csoportbontásos.  

c. A kupa-sorozat mérkőzéseit az Humaniq Sport & Consulting Bt. rendezi és szervezi.  

d. A helyezéseknek megfelelő pontszámok a következők:  

1. hely 8 pont  

2. hely 6 pont  

3. hely 4 pont  

4. hely 3 pont  

5. hely 2 pont  

6. hely 1 pont  

e. A játéknapokon a játékidő minimum 2x12 perc futóórával, ettől több is lehet a nevezett 

csapatok függvényében.  

f. A kupanapok során díjazzuk az első három helyezett csapatot, a legjobb kapust, a mezőny 

legjobb játékosát és a pontkirályt.  

 

5. Nevezés  
 

a. Az egyes játéknapokra szóló nevezési információk a játéknapok előtt kerülnek meghirdetésre. 

A várható költsége 16 000 – 19 000 Ft / kupanap függően a terem, palánk és egyéb költségektől.  

A játéknapok teljes nevezési díja magában foglalja a terem és játékvezetők költségét. Ezen felül 

fizetendő a játékosok nevezési díja, amely egy játéknapra 500 Ft, a teljes sorozatra játékosonként 

maximum 2000 Ft.  



b. Az a játékos, aki legalább öt játéknapon jelen van vásárlási utalvány formájában a teljes egyéni 

nevezési díját visszakapja, melyet webáruházunkban beválthat 5000 Ft feletti vásárlás esetén 

2015. augusztus 31-ig.  

c. A nevezési díj összege 7 000 Ft, melyet az első torna helyszínén készpénzben kell teljesíteni. A 

befizetett összegről a Humaniq Sport & Consulting Bt. számlát állít ki.  

d. A játékos nevezési listát a játéknapokhoz kapcsoló határidőig kell az info@floorballer.hu e-

mail címre elektronikusan eljuttatni. A játékosokat a www.hunfloorball.hu oldalon található 

bajnokságokba nevezett csapatok játékoslistáiban ellenőrizzük, ezért a játékoslisták eljuttatása 2 

nappal a forduló előtt szükséges. A helyszínen csapatonként 3 az előzetes listán nem szereplő 

játékos nevezése lehetséges, hogy a szükséges ellenőrzéseket le lehessen folytatni.  

 

6. A játéknapok helyezéseinek eldöntése  
 

Győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. Körmérkőzés esetén a játéknap 

sorrendjét, ill. csoportok esetén a csoporton belüli sorrendet a több szerzett pont határozza meg. 

Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt :  

a. egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége  

b. egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége  

c. egymás ellen játszott mérkőzéseken szerzett több gól  

d. a mérkőzések gólkülönbsége  

e. a mérkőzéseken szerzett több gól  

f. a g. pont szerinti büntetőütések  

g. abban az esetben, ha nem lehet döntetlen a végeredmény és a rendes játékidő lejártával egyenlő 

az eredmény, akkor mindkét csapat 3 játékosa büntetőütést végez, ha 3-3 ütés után döntetlen, 

akkor páronként folytatódnak a büntetőütések. Felváltva addig kell folytatni a büntetőütéseket, 

amíg el nem dől az eredmény az egyik csapat javára. Ugyanaz a játékos másodjára csak akkor 

üthet büntetőütést, ha már minden a mérkőzésen pályára lépő és játékra alkalmas állapotban lévő 

játékos – beleértve a kapust is – ütött büntetőütést.  

h. az első helyért zajló mérkőzéseken döntetlen esetén 3 perc hosszabbítás következik. A 

hosszabbításban szerzett gól a mérkőzés végét jelenti.  

 

7. A kupa-sorozat időrendje  
 

A kupa-sorozatok fordulóinak időpontjai legalább három héttel a kupanap előtt meghirdetésre 

kerülnek. Várhatóan Október, November, Január(Február), Március, (Április), Május  

 

8. A kupa-sorozat díjazása  
 

a. Minden játéknapon az 1-3. helyezett oklevelet, kupát kap, A többi csapat oklevelet.  

b. A kupa-sorozat elején a nevezési díjat befizető csapatok pontjait összeszámoljuk. A pontok 

összesítése után az 1-3. helyezés elért csapat oklevelet és kupát kap, a további helyezettek 

oklevelet kapnak.  

 

Továbbá az  

1. helyezett 12 db aranyozott érmet,  

2. helyezett 12 db ezüstözött érmet  

3. helyezett 12 db bronzérmet kap.  

 

9. A kupa-sorozat költségei  
 

http://www.hunfloorball.hu/


A kupa-sorozat díjazási költségeit a Humaniq Sport & Consulting Bt. fedezi. Az egyes játéknapok 

rendezési költségeit (terembérlet, játékvezetői díj) a játéknapon résztvevő csapatok nevezési díja 

fedezi. A csapatokat emellett részvételük kiadásai terhelik.  

 

10.Hivatalos személyek  
 

a. Hivatalos személyekről (játékvezető, jegyzőkönyvvezető és időmérő) az Humaniq Sport & 

Consulting Bt. gondoskodik.  

b. Mérkőzésenként 2 játékvezető az előírás, de ettől eltérően szükség esetén1 játékvezetővel  

is lebonyolítható mérkőzés. A mérkőzéseken a jegyzőkönyvvezető és időmérő egy személy is 

lehet.  

.  

11. Játékjogosultság  

 

A kupa-sorozatban a játékos játékjogosultságának feltételei:  

a. a játékos-nevezési díj megfizetése,  

b. egészségügyi nyilatkozat leadása a játéknapok kezdetén  

c. az aktuális évben nem rendelkezik Magyar Floorball Szakszövetség versenyengedéllyel  

d. az előző 2013/2014-es szezonban nem nevezték játékosként a Magyar Floorball Szakszövetség 

női vagy férfi OB1 vagy férfi OB2 bajnokságába.  

e. a kupa-sorozatban az a játékos szerepelhet, aki 2013. december 31-ig betölti a 14. életévét  

f. a kupa-sorozat férfi-női kiírású, bármilyen összetételű csapatok versenyezhetnek  

12.A floorball játékosok felszerelése  
A floorball játékosok a kupa-sorozat során lehetőleg állandó mezszámot viselnek.  

13.A mérkőzések tárgyi feltételei  
a. A mérkőzéseket bajnoki mérkőzésekre alkalmas padlójú csarnokban kell lejátszani lehetőség 

szerint IFF által hitelesített palánkkal.  

b. A mérkőzéslabdán kívül további 5 db tartalék labdát kell a játékvezetőnek a mérkőzés előtt 

bemutatni, amely tartaléklabdák csere labdák a mérkőzés időtartam alatt.  

A 6 db labda kizárólag azonos márkájú, típusú, minőségű és színű lehet.  

A kupa-sorozat lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdésekben 

a Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzata, Igazolási, Átigazolási  

Szabályzata, Fegyelmi Szabályzata, valamint az IFF szabályzatai az irányadóak.  

 

 

Debrecen, 2014.augusztus 13.  


