VI. MAGYAR, FÉRFI, AMERIKAI
FUTBALL JUNIOR KUPA
VERSENYKIÍRÁSA

2012. ÉV

Jelen versenykiírást a MAFSZ elnöksége 2012/ 012 számú határozatával elfogadta.

1. A VI. Magyar Junior Kupa rendezésének célja:
Az VI. Magyar, Férfi, Junior Amerikai Futball Kupa (továbbiakban: MJK) megrendezésének célja:
-

a sportág utánpótlás korú művelőinek versenylehetőség biztosítása
a sportág versenykörnyezetben való megjelenítése
e sport iránt érdeklődő versenyzők és szurkolók számára sportélmény nyújtása
a sportág ismertségének, népszerűségének növelése
a „Fair Play” magatartás érvényre juttatása

2. A VI. Magyar Junior Kupa rendezője:
A 2012. évi Magyar Junior Kupát a Magyar Amerikai Football Szövetség (MAFSZ) Versenybizottsága
rendezi, a junior kupa hazai mérkőzések szervezési feladataival az abban résztvevő sportszervezeteket
bízza meg.
3. A VI. Magyar Junior Kupa ideje
Az MJK időtartama:

2012.09.08. - 2012.11.18. közötti időszakban.

A VI. Magyar Junior Kupa mérkőzések helyei és ideje:
Az MJK mérkőzéseinek helyszíne: A résztvevő MAFSZ sportszervezetek sportpályáin
Az MJK mérkőzései 2012. szeptember 8. és 2012. november 17. közötti időszakban, a rendező sorsolása
alapján kiírt versenynapon, illetve a versenyszabályban megadott lehetőség szerint, módosított azon
versenynapokon kerülnek lebonyolításra, amelyek megfelelnek a MAFSZ elnökség 2009/024. számú
határozatában előírtakkal.
Az MJK-ra minimum 4 csapat nevezése fogadható el. Amennyiben 4-nél kevesebb nevezés érkezik be, a
junior kupa nem kerül megrendezésre.
Amennyiben 4 csapat nevez, úgy 3 alapszakasz mérkőzés kerül lejátszásra csapatonként, ennél több
jelentkező esetén 4 alapszakasz mérkőzés kerül lejátszásra csapatonként. A végleges lebonyolítást a
versenynaptár tartalmazza.
A mérkőzések kezdési ideje 14 óra.
A bajnokság a MAFSZ Elnökségének 2010/019. számú határozatával elfogadott szabályok szerint zajlik, 9-9
fő ellen, nagy pályán.
Az MJK részvételi jogosultsággal rendelkező csapatok:
A VI. Magyar Junior Kupában minden MAFSZ sportszervezet részt vehet, maximum egy csapattal.

4. Junior kupán való részvétel feltételei
Az MJK indulási joggal rendelkező minimum 4 csapat vehet részt, az alábbi feltételek teljesítését követően:
- Játékosok versenyengedély kérelmét augusztus 22. határidőig feladja postán MAFSZ iroda
részére, eredeti aláírással ellátva, vagy azt a csapat képviselője személyesen leadja ugyan itt a
megadott időpontig. Legkevesebb 25 játékossal lehet benevezni a junior kupába, legfeljebb 60 fő
nevezhető.
- Nevezési díjat határidőre, legkésőbb 2012. augusztus 22-ig számla ellenében megfizeti a
MAFSZ bankszámlaszámra. Amennyiben bármely csapat visszalép, vagy nem fizeti meg
határidőre a nevezési díjat, 100.000 Ft-os büntetést köteles megfizetni MAFSZ számlájára a VB
határozatát követő 5 napon belül.
- Nemleges adóigazolást a NAV-tól 2012. június 29-ig a nevezéssel együtt kell postára adni a
MAFSZ címére, vagy személyesen leadni a MAFSZ irodában. Amennyiben a csapat szerepel a
köztartozás-mentes adózói listában, erről szabad formátumú nyilatkozatot kell beküldeni, ami
kiváltja a NAV igazolást.
- Fennálló köztartozás (NAV tartozás) esetén nem indulhat a junior kupában nevezett csapat,
függetlenül attól, hogy minden egyéb más feltétel esetleg már teljesítésre került.
- MAFSZ felé fennálló tartozás esetén (kivéve a tárgyhavi szövetségi tagdíjat) nem indulhat a
kupába nevezett csapat, függetlenül attól, hogy minden egyéb más feltétel esetleg már
teljesítésre került.
- A nevezési határidőt követő 10 napon belül a VB kihirdeti mely csapatok nevezéseit fogadta el.
5. Pályára lépés feltételei: játékosok és csapatok, a pálya mérkőzésre való átvétele
Mindkét csapat köteles a mérkőzés hivatalosan kiírt kezdete előtt legalább egy órával a mérkőzés helyszínén
tartózkodni. A mérkőzés hivatalosan kiírt kezdésének időpontját maximum egy órával lehet kitolni az alábbi
esetekben:
Az egyik csapat előre bejelentett késéssel érkezik
A játékvezető előre bejelentett késéssel érkezik
Esős, viharos időjárási körülmények következtében, amennyiben ez villámlással társul (kötelező
halasztani)
Egészségügyi szolgáltatást nyújtók és a mentőkocsi még nem tartózkodik a pályán (nélkülük a
mérkőzés nem kezdhető el, az nem rendezhető meg)
A mérkőzés előtt a játékvezetők ellenőrzik a játékosokat, (fényképes roster, alkoholos befolyásoltság,
kötelező felszerelések megléte, stb.) a pályát, a pályafelszerelést, orvosi ügyelet (mentőorvos/mentőtiszt,
mentőkocsi) meglétét.
Egészségügyi szolgáltatás a mérkőzésre:
Mivel a hazai mérkőzést rendező sportszervezet és az arra kijelölt referee, játékvezetők nem egészségügyi
szakértők, annak tényleges szakmai (egészségügyi Tv-i) megfelelőségét nem tudják szakszerűen megítélni,
ezért a jelen versenykiírásban meghatározottak alapján kell eljárni az egészségügyi szolgáltatást nyújtó, és a
mentőkocsit biztosító szolgálattal, céggel kapcsolatosan, ha az nem az OMSZ.
Mentőkocsinak azt kell tekinteni, amit http://www.mafsz.org/mafsz/index.php?blogid=8&catid=8 oldalon
’’OMSZ minta merkozesekhez” dokumentumban a mentőkocsi címszó alatti leírásban található, annak
funkcióját, és felszereltségét tartalmazza. Az OMSZ mintában leírt mentőkocsi felszereltséggel való egyezést
a mérkőzés egészségügyi szolgálatát ellátó, elvállaló cég, szervezet, a hazai mérkőzést rendező csapat
írásos kérése alapján aláírt nyilatkozatban kell megadnia. A hazai rendező csapatnak a nyilatkozatot
minden esetben be kell kérnie az egészségügyi szolgáltatást nyújtó cég, szervezettől, ha az nem az OMSZ.

Az eredeti aláírással ellátott nyilatkozatot kell meg megküldenie a rendező sportszervezet számára,
amennyiben nem az OMSZ biztosítja a mérkőzés egészségügyi szolgáltatását.
A nyilatkozat minta letölthető a http://www.mafsz.org/mafsz/index.php?blogid=8&catid=8 oldalon ’’
Egészségügyi szolgálatot ellátó nyilatkozata” cím alatt. A hazai mérkőzést rendező sportszervezet a
mérkőzés refereeje számára köteles bemutatni az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát, amely csak
akkor fogadható el, ha az a megadott OMSZ mintában leírtakat magában foglalja, illetve akkor nincs
szükség arra, ha a mentőkocsit az OMSZ biztosítja. Ennek tényét a mérkőzés jegyzőkönyvébe kell a
refereenek rögzítenie. Ennek elmulasztása a mérkőzés referee felelőssége, amely kapcsán a MAFSZ
elnökségének a súlyos, szándékos szabályszegést soron kívül kell tárgyalnia, arra döntést hoznia.
A nyilatkozatot a mérkőzés jegyzőkönyvéhez kell csatolni, az a mérkőzés dokumentumainak része!
A mérkőzés hivatalos rostere tartalmazza mindkét csapat játékosainak adatait és fotóját, amely lapokat a
játékvezetők kötelesek kinyomtatni a mérkőzés előtt. A mérkőzés helyszínén a játékosok ellenőrzése során
csak a játékvezetők által kinyomtatott roster használható, az a hivatalos.
A kupa mérkőzés napjára mindkét csapatnak nevezni kell a MAD rendszerben. Amennyiben valamely csapat
a mérkőzés hetében péntek 14 óráig pótnevezéssel együtt nem nevez be a mérkőzésre, fegyelmi
vétséget követ el, melyet követően a vétség ügyében a FEB jár el. A FEB szankciója akár a kizárás is
lehet. A hiányzó (nem nevező) csapat részére 0:20 pontos vereséget könyvel el a Versenybizottság, ez a
mérkőzés nem kerülhet halasztásra, a nevezési díj sem részben, sem egészben a MAFSZ nem téríti meg a
kizárt csapatnak.
A játékosok pályára lépésének feltételei:
A MJK mérkőzései során, csak az a MAFSZ sportoló léphet pályára, akit a játékvezetők a mérkőzés kezdete
előtti játékos ellenőrzés során alkalmasnak találtak a játékban való részvételre. A játékost a MAD
programban nyilvántartásba vették, érvényes, a junior kupára vonatkozó versenyengedéllyel rendelkezik,
valamint a mérkőzést megelőzően a megadott határidőre nevezték, annak alapján a játékvezetők által
hivatalos nyomtatott csapat roster lapokon szerepel.
A játékosok ellenőrzésére a mérkőzés kijelölt kezdési időpontja előtt 15-60 perccel kerül sor. Az a játékos, aki
a mérkőzés kijelölt kezdése előtt minimum 15 perccel nem tartózkodott a helyszínen és nem jelent meg a
játékos-ellenőrzésen („face check”), a mérkőzés 1. félidejében nem léphet pályára; legközelebb a szünetben
a bírók öltözőjénél jelentkezhet ellenőrzésre, így az alapján a 2. félidőben pályára léphet. Ha ezt a késő
játékos elmulasztotta, akkor ezután már nem szerepelhet az adott mérkőzésen.
A pálya, mérkőzésre való átvétele:
A junior kupamérkőzésre kijelölt hivatalos MAFSZ játékvezetők a hazai csapat erre kijelölt (korábban
megküldött) pálya rendezőjétől fogják hivatalosan átvenni a mérkőzés kezdete előtt (legkorábban) 1 órával az
MJK mérkőzések helyszínéül szolgáló pályát. A hazai pályarendező köteles az MKJK adott versenynapjára
kinevezett referee-t a mérkőzés kezdete előtt, legkésőbb 1 órával a pálya átadás miatt megkeresni.
A pálya átvétele során tapasztalt problémák, hiányosságok a mérkőzés jegyzőkönyvének hátoldalára
kerülnek rögzítésre, azt mind a pálya átadó (pályarendező) mind az átvevő vezető játékvezető (referee)
köteles aláírni. Ezt a feladatot (pályaátadást) csak mérkőzést rendező csapat képviseletében jelen lévő
pályarendező láthatja el.
Amennyiben a játékvezetők a pályán, illetve a pályafelszerelésekben törvényi és/vagy MAFSZ előírásba
ütköző hiányosságot, rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul jelezni kötelesek a hazai
mérkőzésrendezőnek. A hazai mérkőzésrendezők kötelesek a hiányosságokat haladéktalanul pótolni, a
rendellenességet, balesetveszélyt elhárítani, megszüntetni. Amennyiben a pályarendezőnek a mérkőzés
hivatalosan kezdési időpontjától számított egy óra elteltéig nem sikerül a pályát játékra alkalmassá tenni, azt

a kirendelt MAFSZ játékvezetőknek átadni, úgy a mérkőzést a vezető játékvezető (referee) köteles lefújni,
elhalasztani.
A MKJK mérkőzésére kijelölt vezető játékvezető (referee) köteles a jegyzőkönyvben rögzíteni a mérkőzés idő
előtti lefújásának tényét és okát, majd azt haladéktalanul továbbítani kell a MAFSZ Versenybizottsága felé. A
MAFSZ Versenybizottság a lefújás okát kivizsgálja. Amennyiben az idő előtti befejezés valamely csapat
hibájának róható fel, úgy a vétkes csapat fegyelmi vétséget követ el. A fegyelmi ügyben a FEB jár el, mely
szankcióként akár a kizárást is alkalmazhatja. A VB a vétkes csapat 20:0 arányú vereségét könyveli el.
Amennyiben pálya alkalmatlanságot, annak átvételét időjárási viszonyok okozták és az előírt dokumentáció,
fotóval igazolt, úgy a MAFSZ VB köteles új mérkőzés napot kijelölni.
A vétlen csapat kártérítési (utazási költség) igénnyel léphet fel a MAFSZ VB ilyen irányú megállapítását
követően a vétkes csapattal szemben. Amennyiben az eset kapcsán vétkes csapat nem állapítható meg, és
a MAFSZ VB ezt írásban közli az érintettekkel, úgy egyik csapat sem jogosult kártérítésre, ilyen jellegű
felszólalásnak nincs helye.
Mérkőzésekre nevezés a MAD programban:
Minden MAFSZ sportszervezet, ha a junior kupára nevezett csapatát a kupa nevezésében meghatározottak
szerint nevezte, köteles a MAD programban a junior kupa mérkőzésekre játékosait nevezni az alábbiak
szerint.
A junior kupa mérkőzésekre a sportszervezeteknél arra jogosultságot kapott személyek (min. 2 fő edző)
nevezhetik (feladatuk) a játékosaikat a hivatalos mérkőzés napjára a rosterbe, az aktuális mérkőzés
hetén, szerda éjféléig (24:00 óráig). A sportszervezet csapat rosterébe azoknak a játékosoknak nevét és
adatait veszi fel a program, amely játékosoknál minden feltétel rendben van, (adatok, engedélyek, érvényes
sportorvosi, szülői engedély, csapategységhez rendelés, mez szám stb.) és nincs eltiltás alatt.
Amennyiben szerda 24:00 óráig a nevezés nem történik meg valamely csapatvezető (edző) részéről, úgy a
továbbiakban már csak ún. „pótnevezésre” van lehetőségük a csapatoknak, amelynek menete a következő:
Az sportszervezet részéről a Versenybizottság számára írásban (e-mail-ben és telefonon) történő
tájékoztatása kötelező, másnap, csütörtök 14:00-ig,
„A nevezés elmaradásának oka”
megjelölésével.
A rosterbe történő „pótnevezés” lehetőségének kérelmezése írásban (e-mail) a VB-nél csütörtök
15:00-ig kell beérkezni.
A Versenybizottság a beérkezett kötelező tájékoztató és a pótnevezési kérelem megadott határidőre
történt beérkezését követően, rendkívüli egyeztetést köteles végrehajtani, amely alapján legkésőbb
csütörtök 18:00-ig kell meghoznia döntését a pótnevezés megadásáról, vagy annak elutasításáról.
A MAFSZ VB nem köteles minden esetben a pótnevezési kérelemre az engedélyt megadni.
A MAFSZ VB által elutasított pótnevezési kérelem esetén a mérkőzés nem kerül megrendezésre, a
vétkes (nem nevező) csapat ellen 0:20 pontos eredmény kerül elkönyvelésre. Erről a MAFSZ VB
haladéktalanul (a döntést követő 4 órán belül) köteles e-mailben tájékoztatni az összes érintetett.
A MAFSZ VB csütörtökön legkésőbb 19:00 óráig írásban értesíti a MAD Koordinátort a pótnevezés
megadásáról, és egyben a koordinátoron keresztül utasítja a MAD program üzemeltetőjét a
pótnevezést kérő csapat számára, a roster aktiválását, a játékosok nevezés rögzítésének lehetővé
tételét, csütörtök 24:00-óráig.
A MAFSZ VB által megadott pótnevezés díja 20 000 Ft, amelyről a MAFSZ VB a MAFSZ titkárságot
hivatalosan tájékoztatatja, (sportszervezet neve) legkésőbb csütörtök 19:00 óráig.
A pótnevezési kérelemmel élő sportszervezet, a MAFSZ VB engedélyének megkapását követően
20.000 Forintos pótnevezési-díjról szóló MAFSZ számlát kap e-mailben és postán, annak
megfizetési határidejével. A pótnevezés díjának határidőre történő megfizetésének elmulasztása
esetén, a MAFSZ VB köteles a pótnevezést kért csapat, a kérelem hetében játszott mérkőzésének
eredményét 0:20 –re módosítani, függetlenül a junior kupa állásától.

Az a MAFSZ sportszervezet nem kérhet újabb pótnevezési lehetőséget, aki a korábban kapott pótnevezés
díját, a megadott határidőre nem fizette meg.
A tárgy heti hivatalos mérkőzések rosterét a MAFSZ JB minden pénteken 15 órától nyomtathatja ki.
A hivatalos, péntek 15:00 órától nyomtatott MAFSZ JB rosterén szereplő csapatok játékosai vehetnek részt
az esedékes mérkőzésen, a pályára lépés feltételeinél meghatározottak teljesítését is beleértve.
Amennyiben csütörtök 24:00 óráig nem történik meg a pótnevezés, akkor a hivatalosan kiírt mérkőzés nem
rendezhető meg, a vétkes (nem nevező) csapat számára 20:0 arányú vereség kerül elkönyvelésre, vétkes
csapat fegyelmi vétséget követ el. A vétséget a FEB vizsgálja meg, amely szankcióként akár a bajnokságból
való kizárást is választhatja.
Erről hivatalos értesítést köteles küldeni a MAFSZ VB minden érdekelt számára, pénteken legkésőbb 16:00
óráig. (Érintett sportszervezetek, MAFSZ VB, JB, MAD Koordinátor, MAFSZ FEB, MAFSZ Titkárság,
Elnökség)
Abban az esetben, ha a hivatalosan kiírt mérkőzés mindkét csapata elmulasztja a pótnevezést és nem
nevezi (rögzíti) le a játékos névsort csütörtök 24:00 óráig a MAD- programban, a mérkőzés elmarad, és
mindkét csapat számára 20:0 arányú vereség kerül elkönyvelésre, egyben fegyelmi vétségük miatt a FEB
lefolytatja az eljárást, melynek szankciója akár kizárás is lehet a bajnokságból.
A MAD programmal történő nevezések problémakezelése:
Minden MAFSZ sportszervezet, edzői jogosultsággal rendelkező 2 fője, a saját számítógépén köteles a MAD
programba való belépés, illetve a roster nevezés (rögzítés) elvégzésére a nevezési határidőn belül, a
program kezelésében megadottak szerinti, újra belépés ellenőrzéssel.
Amennyiben az sportszervezet mindkét (edző) jogosultja a MAD programba belépett, és a roster nevezést
megpróbálta, annak ellenére (szoftver, hardver stb. hiba miatt) az nem sikerült a roster nevezés rögzítése,
azonnal értesíteni kell a problémáról a MAD Koordinátort. A MAD programban történő nevezések során
felmerülő problémákat, a nevezési határidő lejárta előtt (szerda 24:00-i) írásban kell jelezni elsőként a
MAFSZ MAD koordinátor részére, másolatban a MAFSZ VB számára megküldve. (Határidő elmulasztása
esetén az kihathat a pótnevezés kapcsán hozandó VB döntésre.)
Amennyibe a MAD Koordinátorral sikerült a probléma megoldása, úgy nincs további ügyintézésre szükség.
Minden olyan esetben, ha a MAD programban történő nevezés kapcsán a problémák fennállnak, azt a
MAFSZ MAD Koordinátora a MAD program üzemeltetőjével nem tudta a végső nevezési határidőre
(csütörtök 24:00) megoldani, ebben az esetben a MAFSZ VB jogosult a MAFSZ elnökétől, külön engedélyt
kérni az érintett csapat pályára lépésre. Ez utóbbi dokumentált esetben az elnöki külön engedély megadható.
A MAD program használata kapcsán, minden vitatott kérdésben, a MAD program eseménynaplója az
alapdokumentum, az abban rögzítetteket kell a hivatalos adatként kezelni a vitatott kérdés eldöntésére a
MAFSZ VB-nek, vagy a súlyosabb esetben a MAFSZ FEB-nek.
A MAD Koordinátor minden héten csütörtök 10:00-ig e-mailben tájékoztassa a VB-t, hogy minden csapat
benevezett-e a hétvégi mérkőzésekre. Amennyiben van olyan csapat, aki ezt nem tette meg, VB lehetőségei
szerint, a kapott információk alapján e-mailben és telefonon tájékoztatja az érintett csapatot az elmaradásról
aznap 12:00-ig, egyben a pótnevezés menetéről és lehetőségeiről is megadja az információkat. A VB
tájékoztatásának elmaradása esetén is változatlanok a szankciók a be nem nevező csapattal szemben.
Ha a MAD Koordinátor a csütörtöki ellenőrzése során, valamelyik csapat nevezésének elmaradását veszi
észre úgy, hogy arról korábban (szerda 24:00-ig) nem kapott hibajelzést, haladéktalanul köteles a nevezés
elmaradásának tényéről értesíteni a Versenybizottságot és az érintett sportszervezetet. Ezzel egy időben a

MAD eseménynaplóban tárolt információkat azonnal meg kell kérnie a MAD program üzemeltetőtől és azt
haladéktalanul a MAFSZ VB felé kell továbbítania (legkésőbb csütörtök 18:00 óra). Ebben az esetben is a
„pótnevezésre” vonatkozó szabályok vonatkoznak.
Vitatott esetben a MAD program tárolt kezelési naplójában rögzített adatok alapján kell az esetet a MAFSZ
VB-nek, jogvita esetén a MAFSZ FEB-nek megítélnie, a tények birtokában eldönteni, hogy sportszervezet
részéről az előírtak megtörténtek-e, vagy műszaki, szoftver (kompatibilitási) hiba áll-e fenn. A
ténymegállapítást követően a MAFSZ VB az érintetteket tájékoztatja, és egyben a szükséges teendők
elvégzéséről az 5. pontban leírtak szerint gondoskodik.
Hazai mérkőzések rendezése:
Követelmények a mérkőzések megrendezéséhez:
- A rendezvény egészségügyi biztosítása a versenykiírás 5. pontjában Egészségügyi szolgáltatás a
mérkőzésre fejezetben leírtak szerint.
- A hazai csapat köteles gondoskodni 3 fő „chain crew” személyzetről, valamint 2 fő labdaszedőről,
akik 30 perccel a hivatalosan kiírt mérkőzés kezdési időpontja előtt jelentkezni kötelesek a
játékvezetőknél
- Szükséges létszámú biztonsági szolgálat (megfelelő képzettségű, jól felismerhető, egységes ruházat,
a Sporttörvény 70. §-ban foglaltak szerint)
- Amennyiben szükséges rendőrségi, vagy tűzoltósági engedélyek
- Általános követelmények a 2004. évi I. törvény, vagyis a Sporttörvény ide vonatkozó előírásai szerint,
mely rendelkezik a rendezvény látogatóinak, nézőinek higiénés szükségleteinek biztosításáról,
valamint egyéb feltételekről
6. A VI. Magyar Junior Kupa mérkőzéseivel kapcsolatok egyéb szabályok:
-

Ha a játékos-ellenőrzés („face check) során az ellenőrzést végző játékvezetők a roster-en
kinyomtatott és a tényleges mezszámozásban eltérést tapasztalnak, akkor a játékvezetőnek
rögzítenie kell a tényleges mezszámot a kinyomtatott roster-en, majd ezt a bejegyzést egy szignóval
hitelesítenie kell. Az eltérő számozású mezek számát mérkőzés jegyzőkönyvében is rögzíteni kell.
Az eltérés nem von szankciót maga után.

-

Amennyiben a mérkőzés során a pontkülönbség eléri, vagy meghaladja a 35 pontot, automatikusan
életbe lép a „Mercy Rule”, vagyis a mérkőzés hátralévő részét futó óra mellett kell lejátszani.

7. A VI. Magyar Junior Kupa helyezéseinek eldöntése:
A junior kupán induló csapatok alapszakaszt teljesítenek, amelyben a csapatok sorsolás alapján játszanak
egymással, a Versenykiírás 3-as pontja szerint.
A helyezési sorrend eldöntése az alábbiak szerint történik alap esetben:
Győzelemért 1 pont, vereségért 0 pont jár (összesítve győzelmi mutató). Amennyiben a rendes játékidőben
nem hirdethető ki a mérkőzés győztese, úgy az érvényes MAFSZ Játékszabály alapján hosszabbítást kell
elrendelni addig, amíg a mérkőzésen a szabályban leírtak szerint a győztes nem állapítható meg.
Azonos győzelmi mutató esetén az alábbi sorrend dönt:
1. azonos győzelmi mutató esetén, az egymás elleni mérkőzések szerzett – kapott pontjainak
összesített különbsége
2. azonos, vagy hiányzó egymás elleni összesített pontkülönbség esetén, a junior kupamérkőzések
tabellán jóváírt, szerzett – kapott pontjainak különbsége
3. azonos pontkülönbség esetén a junior kupa táblázatban jóváírt és figyelembe vett több szerzett pont

4. azonos szerzett pont esetén a több szerzett touchdown a junior kupa egészére vetítve
5. azonos szerzett touchdown esetén pénzfeldobás
Azonos pontok száma esetén az a csapat kerül a tabellán magasabb helyezésre, aki a másik azonos
pontszámmal rendelkező csapat elleni mérkőzését megnyerte, függetlenül attól, hogy a szerzett – kapott
pontjainak összesített különbsége jobb az őt legyőző csapaténál. Azonos pontszámmal rendelkező 3 –as
körbeveréssel álló csapatok esetén, pontkülönbség alapján kerülnek a csapatok magasabb helyezésre a
tabellán, az alapszakasz teljesítése és a végső eredmény során.
A pénzfeldobás szabályai:
-

-

-

A pénzfeldobásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet csatolni kell a junior kupa hivatalos irataihoz
A pénzfeldobás csak az MAFSZ hivatalos helyiségében, nyilvánosan végezhető el, minimálisan az
MAFSZ elnöke, a két csapat képviselője, a jegyzőkönyv vezetője, valamint két, független tanú
jelenlétében
A pénzfeldobáshoz az MAFSZ három különböző, egymástól eltérő elő-, és hátlapú érmét biztosít
Annak a sportszervezetnek van joga kiválasztani az érmét, mely neve szerint a Magyar ábécében
előrébb foglal helyet
A másik sportszervezet a kiválasztott érme egyik oldalát jelöli meg, mint az ő választása
Az érme ellenkező oldala a másik sportszervezet választása
Miután a választások megtörténtek, már nem lehet azokat módosítani, a választás jogát sem lehet
átruházni a másik sportszervezet képviselőjére
A pénzfeldobást az MAFSZ elnöke végzi el, aki a dobás előtt közvetlenül ellenőrzi az érme
sértetlenségét
Az érmét a dobás után hagyni kell, hogy a földre essen, és saját magától, külső ráhatás nélkül
nyugalmi állapotba kerüljön
Amennyiben az érme nem valamelyik lapjával a föld felé került nyugalmi állapotba, vagy külső
tényezők miatt a pénzfeldobás eredménye nem megállapítható, esetleg egyértelmű bizonyíték merül
fel a dobás során az érme esésének, nyugalmi állapotba való kerülésének befolyásolására, úgy a
pénzfeldobás teljes folyamatát meg kell ismételni, a maradék két érme felhasználásával
A pénzfeldobást az a sportszervezet nyeri, aki a választás alkalmával az érme azon oldalát jelölte
meg, amely az érme nyugalmi állapotában felfelé néz

4, vagy 5 csapat nevezése esetén a rájátszás egy döntő mérkőzésből áll, ahová az alapszakasz 1. és 2.
helyen végzett csapata kerül.
6, vagy annál több csapat nevezése esetén a legjobb négy kerül rájátszásba. Az alapszakasz eredmények
alapján 1.-4. és 2.-3. párosításban kerül lejátszásra az elődöntő, majd a két győztes jut tovább a döntőbe. A
jobb alapszakaszt teljesítő csapatok rendezik az elődöntő mérkőzéseket.
A döntő mérkőzést az elődöntőket megnyerő két csapat közül az alapszakaszban jobb helyezést elérő
csapat rendezheti meg. Ennek jogáról csak abban az esetben mondhat le, ha a másik döntőbe jutott csapat
írásban átvállalja a döntő rendezését.
Rendező csapat a rendezés költségeire MAFSZ-tól 50.000 Ft térítésre jogosult, melyet a torna lebonyolítását
követő 5 napon belül utal át MAFSZ a Sportszervezetnek, annak számlája ellenében.
8. Az MJK díjazása:
Az MJK győztese elnyeri a versenysorozat kupáját.
I. helyezett csapat: érem (max. 60 érem/csapat) + kupa
II. helyezett csapat: érem (max. 60 érem/csapat)

9. Az MJK költségei:
Az MJK mérkőzéseinek MAFSZ rendezési és szervezési költségei a nevező csapatok számától függ, de nem
lehet kevesebb mint: 145 000 Ft/ csapat, és nem lehet több mint: 185 000 Ft/ csapat.
Az MAFSZ a nevezési díj költségén 6 fős játékvezetői csoportot biztosít a csapatok számára,
amelyben 4 fő, minimum B- kategóriás licence-szel rendelkező, minősített, hivatalos
játékvezető lesz a junior kupa minden mérkőzésén.
Az MJK kapcsán a rendezővel (MAFSZ Versenybizottsága) szemben a csapatoknak nincs más költsége.
Az MJK mérkőzéseinek hazai rendezési költsége mindig a hazai csapatot terhelik, amely során a jelen
versenykiírásában és a sporttörvényben előírt rendezési feltételeket mindenképpen biztosítani kell.
10. Belépőjegyekkel kapcsolatos kötelezettségek
Minden MAFSZ tagnak a Szövetség megküldte tájékoztatóját, melyben megtalálható az a minta, amely a
hazai mérkőzések lebonyolításához szükséges belépőjegy kötelező elemeit rögzíti. A belépőjegyek mérete,
színe, formája szabadon választható.
- Minden MAFSZ tag köteles belépőjegyeiről, szigorú számadás alapján Nyilvántartó Füzetet vezetni,
mely tartalmazza a belépőjegyek egyedi, folyamatos sorszámát, a belépőjegyek darabszámát. (pl.
No.: A000001 – A00300, tömb esetén az adott tömb kezdő és záró sorszámáig)
- Az MAFSZ tag szintén köteles az értékesített belépőjegyek darabszámát, az értékesítés kezdetén az
aktuális induló sorozatszámot, valamint az értékesítés végén a záró sorozatszámot a Nyilvántartó
füzetben rögzíteni.
A belépőjegyek ellenőrző szelvényét, vagy elektronikus értékesítés kapcsán az értékesítést végző szerv
(cég) eladást igazoló hivatalos listáját a Nyilvántartási Füzettel együtt 5 évig köteles a Szervező megőrizni.
A Nyilvántartási Füzetet, a belépőjegyek ellenőrző szelvényeit, valamint a Nyilvántartási Füzetben
szereplő – még nem értékesített jegyeket, jegytömböket- a NAV, az Ügyészség és az MAFSZ
Versenybizottsága bármikor ellenőrizheti, ellenőrzésre bekérheti.
Amennyiben az ellenőrzés során a nyilvántartással és a belépőjegyekkel kapcsolatosan bárminemű
rendellenességet, hiányosságot tapasztal a Versenybizottsági ellenőr, úgy köteles hivatalból eljárást
kezdeményeznie az MAFSZ Fegyelmi-, és Etikai Bizottságánál, valamint a tapasztaltakról jegyzőkönyvet
felvenni.
11. Junior kupa mérkőzés elhalasztása, elmaradása
Mérkőzés halasztása utazó csapata számára kizárólag az utazással kapcsolatos vis maior esetben
lehetséges, a Versenykiírás 15. pontjában részletezett feltételekkel.
Jelen versenykiírásban foglaltak alapján az egyetlen elfogadható körülmény, amikor egy junior kupa
mérkőzés elmaradhat, ha az időjárási viszonyok teszik játékra alkalmatlanná a pályát, illetve ha folyamatos
villámlás van a pálya környezetében. Ez esetben fotókkal, (villámlás esetén tanúkkal) dokumentált kérelmet
kell haladéktalanul eljuttatni a VB-hez. A szervező köteles a Játékvezetői Bizottságot, a Versenybizottságot
és az érintett csapatot telefonon és elektronikus levélben is értesíteni a mérkőzés elmaradásáról. A VB a
számára megküldött dokumentumok alapján mérlegeli a helyzetet és alapos indok esetén új időpontot jelöl ki
a mérkőzésre.
A junior kupa mérkőzés napjának és időpontjának áthelyezését bármely csapat kezdeményezheti, legkésőbb
a mérkőzést megelőző 2 héttel korábban. Az időpont áthelyezésének feltétele, az ellenfél és a Játékvezetői
Bizottság írásos hozzájárulása a változáshoz. Ezek birtokában a VB köteles elfogadni a változtatást. Az ezt

követően beérkező kérelmek elutasításra kerülnek. Amennyiben az alapszakasz időszakába már az új
mérkőzés napja nem fér bele, emiatt a mérkőzés nem kerülhet megrendezésre, úgy a VB 0-0-s
végeredménnyel könyveli el a mérkőzést mindkét csapat számára, annak kapcsán nevezési díj részlet
visszatérítést egyik csapat sem kérhet a MAFSZ-tól. A junior kupadöntőt legkésőbb a versenyidőszak utolsó
napján le kell játszani!
Amennyiben valamely csapat nem szerepel bármelyik mérkőzésen (kivéve a Versenykiírás 15. pontja szerinti
lehetőségeket), úgy fegyelmi vétséget követ el, a mérkőzés eredménye 20:0 arányú vereségként kerül
elkönyvelésre számára. A fegyelmi ügyet a FEB vizsgálja meg, amely akár kizárást is alkalmazhat
szankcióként.
Amennyiben egy csapat a jelen versenykiírásban leírt okból kerül az MJK-ból kizárásra, úgy az a csapat a
nevezési díját sem részben, sem egészben nem igényelheti vissza.
Amennyiben bármely mérkőzés elmaradására/lemondására, a játéknap rendezésétől számított 72 órán belül
kerül sor, a mérkőzést lemondó, vagy a mérkőzés elmaradásában vétkes csapat köteles MAFSZ
bankszámlájára 150.000 Ft bánatpénzt megfizetni, melyből a vétlen csapat kárpótolható. A bánatpénzt
MAFSZ bankszámlájára 5 munkanapon belül kell átutalni. Amennyiben a lemondásra a rendezéstől számított
24 órán belül kerül sor, a bánatpénz összege 200.000 Ft-ra módosul.
A lemondásnak mind az érintett másik csapat, mind a VB felé írásban, e-mailben kell beérkeznie. A
lemondás idejét a VB-hez beérkező elektronikus levél időpontja határozza meg. Függetlenül attól történt-e
írásos lemondás, a lemondó csapat fegyelmi vétséget követ el. A fegyelmi ügyet a FEB vizsgálja meg, mely
akár kizárást is alkalmazhat szankcióként.
A vétlen csapat a bánatpénz beérkezését követően, a mérkőzéshez kapcsolódó költségszámlák bemutatása
után jogosult az összeghez hozzájutni. A MAFSZ a bajnokságot követő 90 napig visszamenőleg is
ellenőrizheti a költségszámlák valódiságát. Amennyiben az ellenőrzés nem igazolja az összeg jogos
felhasználását, úgy a kifizetett összeget MAFSZ visszakövetelheti, illetve visszaperelheti az azt felhasználó
csapattól.
12. Játékjogosultság, csapat részvétele a VI. Magyar Junior Kupa mérkőzésein:
Az MJK mérkőzésein csak az, az amatőr (állampolgárságtól független) amerikai futball sportoló vehet részt,
aki a 2012. junior kupa évre szóló, junior kupában jogosultságot szerző, és azon résztvevő sportszervezetnél
leigazolt, vagy azzal amatőr sportolói szerződésben lévő játékos (vagy mind kettő), neve szerepel a junior
kupa nevezési listájában, adatai sportszervezetének a MAD programban erre kialakított felületén rögzítésre
kerültek, érvényes, az MJK versenysorozatára vonatkozó versenyengedéllyel, sportorvosi igazolással
rendelkezik, nem áll eltiltás alatt és szerepel a mérkőzés játéknapjára érvényes, hivatalos rosteren.
Az MJK indulásra jogosító versenyengedélyt az 1993.01.01 és 1997.12.31 közötti időszakban született
sportoló kaphat. Az Elnökséghez külön engedélyért folyamodhatnak a megadott korosztálynál fiatalabb
játékosok, de az 1998-as évben születetteknél fiatalabbak nem kaphatnak külön engedélyt sem. A külön
engedély kéréseket az Elnökség egyedileg bírálja el a benyújtott igazolások és dokumentumok alapján.
A 18 év alatti sportolóknak írásbeli szülői engedély szükséges, amelyet a játékosok nevezési határidejéig
meg kell küldeni az MAFSZ Igazolóbiztosa részére.
A VI. Magyar Junior Kupa 2012. évi kiírásában minden olyan bejegyzett sportszervezet csapata
indulhat, amely tagja a MAFSZ–nek, a junior kupa nevezési lapján meghatározottak szerint jogosultságot
szerzett az MJK-ban való indulásra, a junior kupa nevezési lapjait a megadott határidőre visszaküldte, a
nevezési díjat határidőre befizette és játékosai rendelkeznek érvényes, MAD Igazolóbiztos aktivizálással,
junior kupa versenyengedéllyel, sportorvosi igazolással.

Egy sportszervezettől csak egy csapat élhet az MJK-ban való indulás jogával.
A 2012. évi MJK mérkőzéseire csapatonként minimum 18, maximum 60 fő emelhető a MAD program játékos
keretébe.
A junior kupamérkőzés lejátszásakor a mérkőzés helyszínén, csapatonként minimum 15 játékosnak, játékra
készen meg kell jelennie.
Edzők
A 2012. évi MJK mérkőzéseken csak olyan sportvezető, edző vehet részt (tartózkodhat az edzői zónában),
aki érvényes (állandó vagy ideiglenes) MAFSZ edzői igazolvánnyal rendelkezik és azt a mérkőzés ideje alatt
a ruházatán jól látható helyre kihelyezve hordja.
A pályán az edzők számára kijelölt zónában, csak edzői igazolvánnyal rendelkezők tartózkodhatnak. A
játékvezetők ezzel kapcsolatban a játékszabályban és a 2009/019. számú MAFSZ elnökségi határozatban
megadottak alapján járnak el.
Amennyiben játékosedző van a csapatnál, úgy az ilyen edző a mérkőzés előtt köteles az érvényes MAFSZ
edzői igazolványát a játékvezetőknek bemutatni, egyben megjelölni azt a személyt, aki helyette tartózkodhat
az edzői zónában és kérhet időt. Ilyen esetben a helyettesítő személy ellen hozott játékvezetői ítéletek
szankciói az érintett játékos edzőre vonatkoznak. Erről a mérkőzést vezető játékvezetőnek kell tájékoztatást
adnia a játékos edző és helyettesítője részére a mérkőzés előtt.
Bármelyik csapatnál, 1 fő edző részvétele nélkül nem rendezhető meg a mérkőzés!
Csak érvényes MAFSZ edzői igazolvánnyal rendelkező edző jogosult a mérkőzés jegyzőkönyvébe beírást
tenni, azt alá írni.
Pályára lépő segítők listája
A junior kupamérkőzés kezdete előtt, a „face check” során mindkét csapat képviselője köteles a mérkőzés
referee-jének átadni a segítők listáját a VB által rendszeresített nyomtatványon. Ez készülhet nyomtatott
formában, de a helyszínen is kitölthető nyomtatott betűkkel. A segítői lista nyomtatványok meglétéről minden
esetben a csapatoknak kell gondoskodniuk, nyomtatvány hiányában a lista nem fogadható el, segítők nem
tartózkodhatnak a pályán és a játékos zónában. A lista az átadást követően már nem módosítható, nem
bővíthető. A segítőknek nyakba akasztható, vagy kitűzős névtáblával kell rendelkezniük, mely a titulusukat is
tartalmazza. Ezt a mérkőzés folyamán végig viselniük kell.
Aki nincs a listán vagy nem rendelkezik névtáblával, azt le kell küldeni a pályáról! A csapat segítőkre
vonatkozó szabályok megegyeznek a játékosokra, edzőkre vonatkozó előírásokkal. A hivatalosan pályán
lévő segítőknek is be kell tartani a játékszabályban előírtakat, annak megszegése esetén a játékvezetők
jogosultak a csapattal szembeni figyelmeztetés, büntetés alkalmazására. Súlyosabb esetben a segítőt a
játékvezető a pályáról leküldheti. Az ilyen eset jegyzőkönyvbe való rögzítése kötelező.
Mérkőzés helyszínének és a szervező adatainak megadása
Minden csapat köteles a hazai rendezésű mérkőzéseit megelőző szerda 24 óráig, (amely határidő
megegyezik a MAD nevezési határidejével) tájékoztatást adni a mérkőzés helyszínéről és a szervező
adatairól. A találkozó helyszínét, a szervező személy nevét és telefonszámát a VB-nek kötetlen formátumú emailben kell megküldeni a versmafsz@mafsz.org címre.
Ennek elmulasztása esetén a segítők nem tartózkodhatnak a hazai csapat játékos-zónájában, illetve a
pályán, csak az érvényes edzői igazolvánnyal rendelkező edzők. A JB-t a VB tájékoztatja az adatok
megérkezéséről, illetve annak hiányáról. Amennyiben a szükséges adatok a hazai csapat részéről nem
kerülnek megküldésre a megadott határidőig, a referee köteles megtagadni a hazai csapattól a segítői lista
átvételét.

A határidő elmulasztása esetén a VB köteles értesíteni ennek tényéről és a szankcióról az érintett hazai
csapatot, egyben felszólítani az adatok utólagos megküldésére. A felszólítás után a hazai csapat legkésőbb
péntek 12:00 órai póthatáridőig köteles pótolni az adatküldést. A póthatáridő elmulasztása 10.000 Ft-os
büntetést von maga után, melyet a VB határozatát követő 5 munkanapon belül köteles a vétkes csapat
befizetni a MAFSZ számlaszámára.
Statisztikusok részvétele a mérkőzéseken
A VI. Magyar Junior Kupa mérkőzéseiről statisztika vezetése nem kötelező. Amennyiben a mérkőzésről
statisztika a helyszínen készül az azt rögzítő statisztikus(ok)nak a mérkőzés kezdete előtt min. 30 perccel
jelentkezniük kell a kirendelt referee-nél. Kötelesek megkülönböztető mellényt viselni, valamint névtáblát
használni. Ezek megléte esetén a két end zone között, az oldalvonalak mentén szabad átjárást kell számukra
biztosítani. A pályára, a bírói és az edzői zónákba nem léphetnek be, minden esetben legalább 2 yardra kell
tartózkodniuk a küzdőtértől.
13. A felszerelések, tartozékok, hivatalos labda
Az MJK 2012. évi kiírással kapcsolatos pályát, pálya felszerelést érintő szabályok megegyeznek a MAFSZ
Játékszabályában foglaltakkal.
MAFSZ biztosítja a mérkőzés hivatalos 5 db labdáját, amelyet a játékvezetők visznek magukkal minden
mérkőzésre. A mérkőzés során csak a játékvezetők által biztosított labdák használhatóak. A junior
kupamérkőzés folyamán mindkét csapat és a labdaszedők felelősök a hivatalos labdák játékvezetők számára
való visszajuttatásáért, azok mérkőzés végén való hiánytalan meglétéért. Amennyiben a junior
kupamérkőzés végét követően, mindkét csapat labdáinak ellenőrzését követően a „MAFSZ hivatalos labdák”ból hiány keletkezik, úgy a hiányzó labdák költségét (25 000 Ft/db) a hazai és a vendégcsapat köteles a
MAFSZ számára számla ellenében megfizetni. A hivatalos labdák hiányát, annak db számát a játékvezető
köteles a mérkőzés jegyzőkönyvébe rögzíteni, azt aláírni, amelyet további két játékvezetőnek is aláírásával
kell ellátnia.
A junior kupában szereplő, a mérkőzést rendező csapatok kötelesek gondoskodni a mérkőzés során a
pályán szükséges pályatartozékokról. Minden rendező csapat köteles a pálya védőfelszereléseit
(oszlopok szivacsai, egyéb szivacsok) egységes, homogén színű borítással körülvenni, ennek
elmulasztása 10 000 Ft büntetéssel jár. Ennek ellenőrzése, a hiányosság jegyzőkönyvbe való feljegyzése
a mérkőzés játékvezetőinek a feladata. Amennyiben a pálya kialakítása ezek meglétét nem teszi
szükségessé, mivel nincs a pálya környezetében veszélyt jelentő oszlop, vagy egyéb tárgy, ezektől a
rendező eltekinthet. A mérkőzés előtt a referee ellenőrzi a pályát és tartozékait, az ő döntése, hogy
védőfelszerelésekre hol van szükség.
Az MJK 2012. évi kiírásában induló sportszervezet csapatainak rendelkezniük kell 1 példánnyal az MAFSZ
érvényes játékszabályából és azt kötelesek a mérkőzésekre magukkal vinni.

14. Az MJK mérkőzések fegyelmi ügyei:
A mérkőzésről kizárt játékos a kizárás okától függetlenül, junior kupa soron következő mérkőzéséről eltiltásra
kerül. A MAFSZ Fegyelmi-, és Etikai Bizottsága az 1 mérkőzéses eltiltásnál saját hatáskörében, súlyosabb
ítéletet is hozhat. Az ott hozott döntést a csapat és a játékos köteles betartani.
Az MAFSZ Fegyelmi-, és Etikai Bizottsága által hozott döntés ellen 48 órán belül, írásban lehet benyújtani
fellebbezést az MAFSZ Elnökségénél. Az Elnökség döntéséig a játékos játékjoga felfüggesztésre kerül.
Az alábbi esetek súlyos szabálytalanságnak minősülnek a játékosok, edzők és játékvezetők részéről, és
automatikus eltiltást vonnak magukkal:

-

a pályán erőszakos magatartás, agresszív viselkedés az ellenféllel és bírókkal, saját csapattárssal,
edzővel, illetve a nézőkkel, szurkolókkal szemben
mind a játékos, mind az edző részéről, a másik csapat játékosának testi épségének
veszélyeztetésére felszólító, buzdító kijelentések
alkohol fogyasztása és dohányzás a mérkőzést megelőző, és azt követő 1 órával, illetve a mérkőzés
alatt, beleértve a mérkőzés közötti szüneteket is
szándékos, súlyos szabálytalanság, az ellenfél testi épségének szándékos veszélyeztetése (bírói
megítélés alapján)
a pályán és a pálya mellett tartózkodó játékosok, edzők nagyfokú sportszerűtlen viselkedése az
ellenféllel, a játékvezetőkkel szemben, a nézők szidalmazása, becsmérlése

A mérkőzés jegyzőkönyvének kezelése:
A csapatok vezetői/edzői a mérkőzések végén minden esetben kötelesek a jegyzőkönyveket 1 órán belül
aláírni, azt a játékvezetőkkel a mérkőzés előtt egyeztetett helyen elvégezni. Az aláírás elmulasztása a vétkes
csapat részéről 20.000 Ft –os pénzbüntetést von maga után, amelyet a mérkőzést követő 72 órán beül
köteles a mulasztó csapat a MAFSZ számlájára befizetni, valamint vétkes csapat edzője köteles a
jegyzőkönyvet utólagosan, a MAFSZ központi irodájában aláírni. Ennek ismételt elmulasztása esetén a VB
köteles a vétkes csapatot a junior kupa veszélyeztetése miatt azonnali hatállyal a versenysorozatból kizárni,
eredményeit törölni! Ez esetben a csapat minden lejátszott, és le nem játszott mérkőzésének eredménye
20:0 arányban kerül jóváírásra ellenfelei javára.
15. Mérkőzés elmaradása vis maior helyzet miatt
Mérkőzés kizárólag vis maior helyzet miatt maradhat el, nem indokolható sem kevés játékossal, sem
szervezési hiányossággal/problémával, sem pályafoglaltsággal, stb., minden nem vis maior helyzetben FEB
vizsgálatot von maga után a le nem játszott mérkőzés, melyet követően a FEB akár ki is zárhatja a vétkes
csapatot. A rossz időjárási körülmények miatt elmaradó mérkőzéseket a versenykiírás 11-es pontja
szabályozza. A vis maior helyzetről a távol maradt csapat köteles a mérkőzésre való eljutását gátló helyzetről
hivatalos, (katasztrófavédelmi, rendőrségi, tűzoltó, vagy közútkezelői, MÁV,) által kiállított, kiadott igazolást,
jegyzőkönyv másolatot megküldeni a rendezőnek. A vis maior helyzetről telefonon azonnal köteles értesíteni
a másik csapat vezetőit, illetve az MAFSZ VB-t. A csapatot szállító busz meghibásodása esetén, a MAFSZ
VB részére a helyszínen mobiltelefonnal készített fényképet, fényképeket köteles azonnali jelleggel
megküldeni az érintett csapat, mellyel igazolni tudja a meghibásodás tényét. A fényképeken a jármű
rendszáma és a helyszín is kell szerepeljen. Amennyiben a MAFSZ VB meg kíván győződni a helyzetről
tagjai, vagy képviselői által, a csapat képviselője köteles a helyszínen maradni a jelzéstől számított max. 3
órán keresztül. Amennyiben a csapat nem működik együtt, a busz meghibásodása nem fogadható el
indokként. A meghibásodásról a busz üzemeltetője írásos igazolást kell kiállítson, melyet az eseményt követő
5 napon belül el kell juttatni eredetiben MAFSZ VB részére.
16. Média:
Az MJK 2012. évi mérkőzéseken az MAFSZ gyakorolhatja a mérkőzések televíziós közvetítési és azok
értékesítési jogait. Minden Televíziós és média közvetítés csakis az MAFSZ írásos engedélyével történhet.
A fotósok, a televíziós műszakiak a játéktéren megkülönböztetett színű jelölő mellényben kötelesek
tartózkodni. Mindezek betartatásáról a hazai mérkőzést rendező csapat köteles gondoskodni, ezt is a MAFSZ
Versenybizottsága ellenőrizheti, és ha e téren hiányosságot észlel, úgy azt haladéktalanul meg kell a
helyszínen oldani, illetve ennek elmulasztása esetén a hazai csapat számára 20 000 Ft büntetés kiszabható.
A média képviselőit a „Segítők listáján” nem kell szerepeltetni. A média képviselőiről a rendező köteles listát
összeállítani és azt a mérkőzés referee-jének átadni.

17. Egyéb rendelkezések:
a./
b./
c./

d./
e./
f./

a rendező sportszervezet biztosítja a vendégcsapat, a vendég sportvezetők, az MAFSZ, a kiemelt
VIP vendégek és a Média képviselőinek a mérkőzés helyszínén a VIP parkírozást, valamint az
MAFSZ részére – amennyiben előzetesen igényli- 20 tiszteletjegyet;
a mérkőzést szervező sportszervezet a vendégcsapat szurkolóinak a Pályarendszabályokban
meghatározottak szerint biztosít térítéses belépőjegyeket
Minden hazai csapat felelős azért, hogy a hazai kupamérkőzéseken a szurkolók, nézők részéről
sportágban elfogadott módon történjen a szurkolás. Amennyiben néző(k) valamely mérkőzés
folyamán mind az ellenfelet annak játékosát, edzőjét, mind a játékvezetőket trágár szavakkal
szidalmazzák, becsmérlik, úgy a hazai csapat rendezője köteles a kitelepült hangosításon
keresztül ennek a cselekvésnek a befejezésére felszólítani ezeket a nézőket, vagy súlyosabb
esetben kivezettetni a rendbontókat. Ha a hazai csapat rendezőjének felszólítása ellenére sem
szűnik meg az ellenfél, annak játékosa, edzője vagy a játékvezetők becsmérlése, szidalmazása,
úgy a mérkőzést vezető referee köteles a játékot megállítani, a súlyosan sportszerűtlen cselekvés
befejezésre felszólítani a rendbontó nézőket. Amennyiben a referee felszólítását kővetően sem
szűnik meg az ellenfél szidalmazása, becsmérlése, folytatódik a sportszerűtlen szurkolói
magatartás, rendbontás úgy a játékvezető jogosult a mérkőzés lefújására. A súlyos szurkolói
sportszerűtlenség miatt lefújt mérkőzés végeredménye, függetlenül a pályán elért eredménytől,
0:20 pont a vendégcsapat javára, és 100 000 Ft büntetést köteles a hazai csapat az MAFSZ
részére megfizetni.
Olyan igazolt játékos nem léphet pályára junior kupamérkőzésen, aki egyidejűleg egy másik, a
MJK-ban induló csapatnál játékos, illetve edzői tisztséget tölt be. Egyéb osztályok játékosaira és
edzőire nem vonatkozik a korlátozás.
a sportszervezetek vezetőedzői kötelesek megjelenni a mérkőzéseket követő sajtótájékoztatón (ha
van)
a sportszervezetek vezetői, vezetőedzői és a játékosok a mérkőzéseket megelőzően, és azt
követően az egyeztetett időpontban kötelesek a média rendelkezésére állni; (ha van)

18. Az MAFSZ szponzori és reklám megjelenéseinek biztosítása
Az MJK 2012. évi kiírásának névadó szponzora és reklámtámogatói számára, a junior kupamérkőzések
folyamán a következő megjelenésieket kell a csapatoknak biztosítaniuk:
- hazai pályáikon, minimum 6 db 3 x 1,5 m –es reklám molinók kihelyezhetőségét, a pálya mellett, jól
látható helyen, kamerákkal szemben, névadó szponzor reklám molinó mérete 4 x 1,2 m
- minden nyomtatott hirdetményen, jegyen, megjelenésen névadó szponzor neve, és logója
(elmulasztása esetén 50.000 Ft pénzbüntetés)
- A játékosok mezén 15 x 15 cm –es embléma a játékosok jobb vállán (MAFSZ Játékszabály)
(elmulasztása esetén 20.000 Ft pénzbüntetés)
- A csapatok honlapján a junior kupa megnevezését és névadó és támogató szponzoroknak a
logójának elhelyezését a csapatoldalakon, az MAFSZ és a névadó szponzor által egyeztetettek
szerint. (elmulasztása esetén 20.000 Ft pénzbüntetés)
- Az MAFSZ és reklámtámogatói által biztosított információs és reklámplakátok kihelyezése
(elmulasztása esetén 50.000 Ft pénzbüntetés)
A reklámmolinók kihelyezéséhez és lebontásához a hazai csapat 2 főt köteles biztosítani. A Szövetség által
eljuttatott támogatói reklámmolinók épségéért, és annak visszajuttatásáért, a hazai csapat a felelős.
A további kötelezettségeket a MAFSZ – sportszervezet támogatói megállapodása szabályozza.

19. Antidopping rendelkezések
A dopping ellentétes a sport erkölcseivel, a fair play szellemével, a sport kulturális értékeivel és funkcióival,
valamint sérti az MAFSZ, az EFAF és az IFAF szabályait. A dopping tilos, annak használata maga után vonja
az MAFSZ, az EFAF és az IFAF által meghatározott, és elfogadott szankciókat és fegyelmi intézkedéseket. A
MAFSZ magára nézve kötelezőnek tekinti a WADA által kiadott és az EFAF, IFAF által is elfogadott „Tiltott
szerek és módszerek” listáját.
Az MAFSZ tagjai és a junior kupában résztvevő csapatok, játékosok, edzők, és a felkészülésben segédkező
személyek számára a Magyar Köztársaság Kormányának 42/2011, 43/2011 számú rendelete, illetve a
2009/017-es MAFSZ elnökségi határozat által elfogadott „A Magyar Amerikai Football Szövetség Dopping
Szabályzatában” meghatározottak az irányadók. (elérhető: http://www.mafsz.org/mafsz/media/4/20090716antidoppingszab2009.pdf) A doppingvétségen ért sportolót az MAFSZ Fegyelmi-, és Etikai Bizottsága a
MAFSZ Szabályzatban meghatározott szankciókkal sújtja.
A hivatalos doppinglista az alábbi címen érhető el: http://www.antidopping.hu
Budapest, 2012. május 25.
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