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Jelen versenykiírást a MAFSZ elnöksége 2016/02számú határozatával elfogadta.

A Bajnokság a hatályos Versenyszabályban foglaltak alapján kerül lebonyolításra.

1.  A Bajnokság lebonyolításának időszaka

2016.04.02. - 2016.06.26. közötti időszakban.

2. A verseny lebonyolításának módja

Minden  csapat  minimum  4,  maximum  6  alapszakaszi  mérkőzést  teljesít.  Az  alapszakaszi 
lebonyolítás és a rájátszás módja a versenynaptárban kerül meghatározásra, a nevezők számától 
függően.

3. Indulási joggal rendelkező sportszervezetek

Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület
Cowbells Amerikai Futball Sport Egyesület 
Nyíregyháza-Tigers American Football Club Egyesület
Győr Sharks Amerikai-Futball SE
Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület
Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület

4. A Bajnokság várható költsége, a nevezési díj megfizetésének módja, a nevezés határideje

A nevezés beérkezésének határideje: 2016. január 25.

A Bajnokság minimális költsége: 250.000 Ft         A Bajnokság maximális költsége: 300.000 Ft

A nevezési díjat két részletben kell megfizetni:

2016. február 05-ig kaucióként 80.000 Ft-ot kell  megfizetni,  míg a fennmaradó összeget 2016. 
március 11-ig kell a MAFSZ számlájára befizetni, számla ellenében.

5. A Bajnokság díjazása

A döntőbe jutott csapatok 80 érmet kapnak, a Bajnokság győztese megkapja a bajnokság kupáját, 
míg a második helyezett az ezüstérmesnek járó trófeát veheti át. Ezek a döntőt követő ceremónián 
kerülnek átadásra.

6. Kiesés, feljutás

Az osztályból feljutni nem lehet, kieső nincs.
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7. Mérkőzés videók készítése és közzététele

A  MAFSZ  célja  a  sportág  népszerűsítése  és  minél  szélesebb  körben  való  terjesztése.  Ennek 
részeként  a  Kupa  minden  mérkőzéséről  videó  felvétel  készítési  kötelezettséget  ír  elő  a 
Versenybizottság  a  rendező  csapatnak.  Formai  és  egyéb  követelményei,  szankciók  a 
Versenyszabályzatban találhatóak.

Amennyiben  a  mérkőzésről  a  hazai  csapat  a  minőségi  kritériumoknak  megfelelő,  legfeljebb 2 
perces highlights videót készít és küld meg a MAFSZ részére, a mérkőzést követő kedd éjfélig, 
mérkőzésenként 3000 Ft-os jóváírást kap a következő havi szövetségi tagdíj számlájából. Ha ennek 
nem tud eleget tenni, másik tagszervezetre is átruházható a feladat.

8. Játékosok felszerelésével kapcsolatos elvárás

Az  osztályban  kizárólag  azok  a  játékosok  léphetnek  pályára  mérkőzéseken,  akik  szabályos, 
egységes  színű amerikai  futball  mezben,  nadrágban,  sportszárban  és  sisakban vesznek  részt  a 
mérkőzést  megelőző  facechecken.  Kizárólag  a  sisakrács  színére  nem  vonatkozik  az  egységes 
megjelenés követelménye a HFL osztályban. Ennek hiányában a játékos nem szerepelhet az adott 
napi összecsapáson. 

Budapest, 2016.01.04.

MAFSZ Versenybizottság MAFSZ Elnökség


