MAGYAR AMERIKAI FOOTBAL SZÖVETSÉG
ELNÖKSÉGÉNEK
2010/033. számú határozata
A MAFSZ elnökség 2010.12.03.-án tartott ülésén, a 2011. évi magyar bajnokságok kialakítása
témában az alábbi:
határozatot
hozza:

A 2011. év során MAFSZ által szervezett Hungarian Football Liga (továbbiakban
HFL) magyar bajnokság kerül megrendezésére, 2011.08.27.-2011.10.23 közötti
időszakban. A MAFSZ a szomszédos országok, Ausztria, Szerbia csapatainak
meghívásával, de legalább 4 csapat részvételével a kiemelt magyar bajnokságot
megrendezi, amelybe a jogosult 3 magyarországi MAFSZ sportszervezet, a Győr
Sharks, Budapesti Farkasok, Budapest Cowboys részvételi és kötelezettségvállaló
nyilatkozata rendelkezésre áll. A HFL bajnokság versenykiírását, nevezését 2011.
március 31-ig a MAFSZ VB-nek el kell készítenie, és a MAFSZ elnökségnek fel kell
terjesztenie, elfogadásra. A HFL magyar bajnokság nevezési díját, tartalmát a
MAFSZ elnökség adja meg a MAFSZ VB számára.
Indokolás
A MAFSZ - HFL létrehozatalát megelőzően, a sportág bajnokságaiban érintet MAFSZ csapatok
szakmaiképviselői, valamint a MAFSZ vezetés szakemberinek részvételével értekezlet zajott. A
szakmai egyzetetések egyéretlművé tették a MAFSZ vezetése számára azt, hogy a 2011. évi magyar
bajnokságokat, a magyarországi amerikai futball csapatok összetételének, szakmai felkészültségi,
tapasztalati és gazdasági lehetőségeik figyelembevételével kell, a MAFSZ VB-nek a társ
szakmaibizottságokkal egyeztetve elkészíteni. A magyar bajnokságok a MAFSZ JB játékvezetői
kapacitása és
a bajnokságokban résztvenni jogosult csapatok maximális számának
figyelembevévételével, ennek alapján a 2011. évi bajnokságok megrendezhető, lehetséges
mérkőzéseinek számával kerülnek meghatározásra.. Az így elkészített VB versenykiírásokat fogdaja el
a MAFSZ elnökség.
A MAFSZ HFL magyar bajnokságban való részvételre 2010. 11.10.-én a MAFSZ központjában, a
2010. évben a versenykiírásban összevont divízió I. felsőházba sorolt csapatok (Győr Sharks), illetve
a lebonyolításhoz összevont divízió I. osztályú bajnokság megrendezése során, a bajnokság 1- 4
helyezett csapatai (Bp. Wolves, Bp. Cowboys, Nyíregyháza Tigesr, Újbuda Rebels) szereztek jogot,
egyben kerültek a MAFSZ elnökség által meghívásra, a kiemelt magyar bajnokságban való részvételi
feltételek, várható kölétségek, annak időszakának megbeszélésére. A meghívott 5 sportszervezettből a
fentnevezett 3 sportszervezett vállalta a HFL magyar bajnokságban való részvételt, amely
megrendezéséhez, szükséges az azonos szakmai szintű külföldi csapatok meghívása is. A MAFSZ
elnöksége jelen határozata alapján megbízást ad a VB elnökének, Roczkó Iván úrnak az AFBÖ, és
SAFS szervezettekkel való egyeztetésre, a nemzetközi tárgyalások előkészítésére, az elnökséggel e
témában folyamatos, szoros egyeztetés alapján, illetve az elnökség tagjaival történő nemzetközi
tárgyalásokon való részvételre a HFL-ben való külföldi csapatok bevonására.
Jelen MAFSZ elnökségi határozat ellen – szövetségi kereteken belül - fellebezésnek helye nincs.
Budapest, 2010. december 3.
MAFSZ elnökség
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