MAGYAR AMERIKAI FOOTBAL SZÖVETSÉG
ELNÖKSÉGÉNEK
2011/017. számú határozata
Az Elnökség, 2011. augusztus 17. napján tartott értekezlete során megtárgyalta a 2011. HFL
bajnokság megrendezésének ügyét, amelyben kialakult helyzetre tekintettel az alábbi
határozatot
hozza:
Az Elnökség a 2011. évre meghirdetett HFL kiemelt magyar bajnoki versenysorozat
megkezdését 2012. év azonos időszakára halasztotta.
INDOKOLÁS
A MAFSZ elnökség a 2011/011. számú elnökség határozatával elfogadott és meghirdetett
HFL kiemelt magyar bajnokságba, azon indulási jogot szerzett MAFSZ sportszervezetek
csapatai mellé külföldi vendégcsapatokat hívott meg, a bajnokságban való részvételre. A
MAFSZ VB által lefolytatott előzetes egyeztetések, levelezések alapján megkereset 10
külföldi csapatból végül egy sem adta le a hivatalos nevezését a HFL bajnokságra, így az
elnökség a MAFL divízió 1. osztályú csapatokból a Nyíregyháza Tigers, Békéscsaba Raptors,
Újbuda Rebels, Budapest Hurricanes csapatoknak küldte el a HFL bajnokságban való
részvételre a meghívóját. A HFL bajnokságban való részvételre meghívott MAFSZ
sportszervezetek a számukra megadott határidőre válaszoltak, de a HFL-ben való indulást
nem tudták vállalni.
Mivel három csapattal a HFL bajnokság nem rendezhető meg, így e bajnoki versenysorozat
elkezdését a MAFSZ elnökség jelen határozat alapján 2012. évre halasztja, ezért az érintett
csapatoknak nevezési díj megfizetését nem kell teljesíteniük, és 2010-ben az elnökség által
kért kötelezettségvállaló nyilatkozat tartalma, jelen határozat kihirdetésekor hatályát veszti.
A 2012. évi HFL bajnokság megrendezhetősége érdekében a 2012. évre a MAFL divízió I.
osztályú bajnokságban részvételi jogot szerzet MAFSZ sportszervezetek csapatai számára
lehetőséget biztosít a HFL-ben való részvételre, amelynek feltételeit, annak határidejét a
MAFSZ VB ezeknek a csapatoknak, jelen elnökségi határozatot követő 8 napon belül írásban,
e-mailben megküldi. A 2012. évi HFL bajnokságba maximum kettő MAFL divízió I.
osztályban indulási jogot szerzet MAFSZ sportszervezet csapatának a jelentkezése fogadható
el a MAFSZ VB részéről. Amennyiben kettőnél több divízió I. osztályban való indulási joggal
rendelkező MAFSZ sportszervezet adja le jelentkezését a MAFSZ VB-nek a HFL
bajnokságban való indulásra, úgy a beérkezési sorrendet kell a VB-nek figyelembe vennie a
jelentkezések elbírálásakor.
A 2012. évi HFL bajnokságban jelentkező, azon részt vevő MAFL divízió I. osztályú csapat,
csapatok, a 2012. évet követően is megtartják a HFL bajnokságban való indulási jogukat.
Jelen határozat ellen – szövetségi kereteken belül- fellebezésnek helye nincs.
Budapest, 2011.08.17.
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