
XI. CELLECT ARÉNA KUPA VERSENYKIÍRÁSA

Rendezvény szervezője:
Magyar Amerikai Futball Szövetség

Kupa időpontja és időtartama:
2016.02.14. (vasárnap) 8:30-19:30 között

Kupa helyszíne:
Sport11 Sport-és Szabadidő Központ
1112 Budapest Kánai út 2.

Jelentkezés:

A  kupára első  körben MAFSZ tagszervezetek nevezhetnek.  Ha nem lesz elég jelentkező,  a  résztvevők körét  a  Szervezők  
bővíthetik más módon is.

A kitöltött jelentkezési lapokat december 23-ig kell megküldeni cégszerűen aláírva, scannelve a MAFSZ főtitkárának: Bachrathy 
Kornél – mafszfotitkar@gmail.com

A később beérkező nevezések semmisnek tekintendők.

Az eredeti példányoknak január 05-ig kell megérkezniük postán, vagy személyesen leadva. A jelentkezési lap beküldése és a  
nevezési határidő lejárta után minden csapat írásbeli tájékoztatást kap a jelentkezés elfogadásáról, vagy elutasításáról, valamint  
a  nevezési  díj  számláját  is  megkapja,  melyet  8  napon  belül  kell  befizetnie.  Jelentkezése  csak  a  befizetéssel  együtt  válik  
érvényessé.

A torna a tervek szerint 10 csapatos, elégtelen jelentkező esetén 8 csapatos lehet. Az indulók névsorát a jelentkezések alapján a 
MAFSZ Elnöksége határozza meg.

Minden nevező csapat számára értékesítési  standot biztosítanak a szervezők, melyen saját  csapatuk termékeit  árulhatják a  
rendezvény alatt, valamint egyéb marketing tevékenységet folytathatnak. 

Nevezési díj: 50.000 Ft / Csapat, a teljes díj előre fizetendő számla alapján

Amennyiben a benevezett  csapat  visszalép a tornától,  a nevezési díj  nem kerül  visszafizetésre.  Amennyiben a visszalépés  
tényéről a szervezőket csak február hónapban tájékoztatja a benevezett tagszervezet, 100.000 Ft-os kártérítést köteles fizetni  
MAFSZ részére, mivel ezen cselekménnyel a torna lebonyolítását, sikeres rendezését veszélyezteti. Méltányossági ügyekben a  
MAFSZ Elnöksége dönt.

mailto:mafszfotitkar@gmail.com


Játékosokra vonatkozó előírások:

A játékosnak 16. életévét be kell töltenie. A 18 év alatti játékosoknak írásbeli szülői engedély szükséges. Ezt a csapatnál kell  
tartani, illetve a játékvezető felszólítására azt be kell mutatnia.

A csapatvezetők kötelesek írásban igazolni a helyszínen leadott rostert aláírva, hogy minden pályára lépő játékos rendelkezik  
érvényes sportorvosi engedéllyel. Minden csapat minimum 18, maximum 25 játékost köteles a rosteren szerepeltetni. Ingyenes 
belépésre 25 játékos és 3 fő edző/kísérő jogosult, minden egyéb a csapattal tartó személy számára kötelező a belépő jegyek 
megvásárlása.

A  kupán  nem  csak  az  adott  csapat  igazolt  játékosai  vehetnek  részt,  mivel  az  nem  része  a  hivatalos  MAFSZ 
versenysorozatoknak.

Amennyiben  a  játékvezetők  a  pályán,  illetve  a  pályafelszerelésekben  hiányosságot,  rendellenességet  tapasztalnak,  azt  a  
rendezők kötelesek haladéktalanul pótolni, a rendellenességet megszüntetni. A játékos felszerelést a játékvezetők ellenőrizhetik,  
annak alkalmasságáról és meglétéről a játékos gondoskodik.
 
Minden csapat első mérkőzése előtt a játékvezetők ellenőrzik a játékosokat, csak az a játékos léphet pályára, akit a játékvezetők  
az  ellenőrzés  során  alkalmasnak  találtak  a  játékban  való  részvételre.  Csak  MAFSZ  által  regisztrált,  érvényes  sportorvosi  
igazolással rendelkező játékosok léphetnek pályára, akik szerepelnek a tornára az Igazolóbiztos által kiküldött csapat rosterben.  
A helyszínen minden játékos érvényes fényképes hatósági igazolvánnyal kell rendelkezzen, melyet az első facechecknél köteles  
felmutatni.

Hazai csapatnak a mérkőzés beosztásban elől álló csapat minősül, a hazai csapat minden esetben a lelátó felőli  oldalvonal  
mögött foglal helyet.

Azonos színű mezek esetén a „vendég csapat” státuszú csapatnak kell mezt cserélnie.

Figyelem: A kupán minden játékos kizárólag a saját felelősségére vehet részt.

A szervezők  nem tudnak felelősséget  vállalni  a  játék  során,  az  amerikai  fociból  fakadó  sérülésekért,  károkért.  A játékosok 
kötelessége ügyelni  a létesítmény állagának megőrzésére, amit  a csapatnak kötelessége betartatni,  okozott  károkért  anyagi  
felelősséget vállalni.

Minden játékos köteles betartani a fair play szabályait. Ezek megsértése esetén az igazolt MAFSZ játékosok fegyelmi eljárás és  
eltiltás elé néznek. Tekintettel az esemény kiemelt jellegére, a nem megfelelő magatartás megítélése tekintetében maximális  
szigorúság várható, akár a mérkőzés közben, akár holtidőben kerül sor az elítélendő cselekményekre.

Amely játékost sportszerűtlenségért kizárják egy mérkőzésről, a torna további mérkőzésein már nem vehet részt. Ezt követően 
fegyelmi eljárást kezdeményez ellene a MAFSZ vezetése.

A mérkőzések a hatályos Aréna Futball Játékszabály alapján kerülnek lebonyolításra.

Pontszámítás

Az alapszakaszban a végeredmény lehet döntetlen, tehát ilyen esetben nem kerül sor hosszabbításra.  A döntetlen mindkét  
csapat számára 0,5 pontot ér a győzelmi mutató számításánál.



Az alapszakaszi sorrend megállapításának szabályai, amennyiben a győzelmi mutató alapján nem állítható fel sorrend:

- Azonos győzelmi mutató esetén az egymás elleni mérkőzés eredménye
- Körbeverés esetén, a körbeverésben érintett csapatok egymás elleni mérkőzéseinek szerzett-kapott pontkülönbsége
- Amennyiben így sem állapítható meg sorrend, a teljes alapszakasz szerzett-kapott pontjainak különbsége
- Azonos pontkülönbség esetén a több szerzett pont
- Azonos szerzett pont esetén a kevesebb kapott pont
- Pénzfeldobás

A Kupa menete 8 csapat esetén:

A kupán induló csapatok két csoportba kerülnek, melyekben négy-négy csapat szerepel. A csoportbeosztást a MAFSZ vezetése 
végzi, a hasonló erősségű csoportok létrehozásának céljával. Mindenki játszik minden csoportellenfelével, tehát 3 alapszakaszi 
mérkőzést teljesítenek a csapatok. A csoportokból a két legjobb alapszakaszi eredményű csapat jut tovább. 

Az „A” csoport győztese a „B” csoport második helyezettjével vívja az első elődöntőt, míg a második elődöntőben a „B” csoport  
győztese az „A” csoport másodikjával mérkőzik. Hazai csapatnak a csoportgyőztes minősül.

A döntőben az elődöntők győztesei mérkőznek meg a Cellect Aréna Kupa trófeájáért. 

A Kupa menete 10 csapat esetén:

A csapatok 3 csoportba kerülnek. A tavalyi torna két legjobbja egy csoportba kerül és egy alapszakaszi mérkőzést játszanak  
egymással. Ezen kívül 2 darab 4 csapatos csoport kerül kialakításra, melyben 2 alapszakaszi meccset játszanak a résztvevők  
sorsolás alapján. A lebonyolítás részletei:

Bármilyen vitás ügyben a szervezők (MAFSZ Elnökség) helyszínen hozott döntése, érintettségük esetén az összes résztvevő  
csapat által kijelölt egy képviselő egyszerű szavazása a mérvadó. Szavazat egyenlőségnél a szervezők döntenek.

Az  alapszakaszi  mérkőzések  bármilyen  ok  miatti  elmaradása  esetén,  a  mérkőzés  a  vétlen  csapat  számára  14:0  arányú  
győzelemként kerül jóváírásra a tabellán. Rájátszás mérkőzés nem maradhat el, elődöntőtől való visszalépés esetén ugyanazon  
csoport harmadik helyezettje jut tovább, döntő esetén a visszalépő elődöntőbeli ellenfele játszhat a döntőben.

Alapszakasz
„A” csoport „B” csoport „K” csoport

X1-X2 Y1-Y2 Z1-Z2
X2-X3 Y2-Y3  
X3-X4 Y3-Y4
X4-X1 Y4-Y1

Rájátszás 1. kör Rájátszás 2. kör
Párosítás Győztes Párosítás Győztes

A2-B3 E1 E1-E4 M1
K1-A4 E2 E2-E3 M2
B2-A3 E3
K2-B4 E4

Elődöntők  Döntő
Párosítás Győztes  Párosítás

M1-B1 D1 D1-D2
M2-A1 D2



Menetrend:

A 12 alapszakaszi mérkőzés tervezett időkerete, 2x10 perces, futóórával bonyolított mérkőzésekre:

8:30 – 17:00

Elődöntők időkerete: 17:00 – 18:00

Bemutató mérkőzés a MAFSZ-on kívüli csapatoknak: 18:00 – 18:30

Döntő és éremátadás: 18:30 – 19:30

A 2015. Cellect Aréna Kupa díjazása:

I. helyezett csapat: A torna kupáját és 28 érmet, pályafelszerelésre 100.000 Ft vásárlási utalványt kap.
II. helyezett csapat: 28 érmet és pályafelszerelésre 50.000 Ft vásárlási utalványt kap.

MVP díjak:

A legjobb támadójátékos emlék plakettet és 20.000 Ft-os vásárlási utalványt kap.
A legjobb védőjátékos emlék plakettet és 20.000 Ft-os vásárlási utalványt kap.

A  vásárlási  utalvány  a  Cellect  Kft.-nél  vásárolható  le,  csapatgyőzelem esetén  pályafelszerelésre,  MVP díj  esetén  bármely 
amerikai futball felszerelésre, vagy kiegészítő eszközre, tárgyra.

Budapest, 2015. december 10.

MAFSZ Elnökség


