A DIVÍZIÓ I. AMERIKAI FUTBALL
BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

2017. ÉV

2

Jelen versenykiírást a MAFSZ elnöksége 201/15. számú határozatával elfogadta.
A Bajnokság a hatályos Versenyszabályban foglaltak alapján kerül lebonyolításra.
1. A Bajnokság lebonyolításának időszaka
2017.03.15. - 2017.07.15. közötti időszakban.
2. A verseny lebonyolításának módja
Várhatóan minden csapat 3 idegenbeli és 3 hazai alapszakasz mérkőzést játszik, négy csapat jut a
rájátszásba, az alapszakasz utána Versenyszabályzat alapján megállapított sorrend szerinti első a
negyediket, a második a harmadikat fogadja.
3. Indulási joggal rendelkező egyesületek
Miskolci Renegátok Amerikai Futball Sportegyesület
Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület
Fekete Lovagok Sportegyesület
Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület
Szolnoki Honvéd Sportegyesület
Újpest Bulldogs Amerikai Futball Club
Fehérvár Enthroners American Football SE
Blue Scorpions Motorclub
Valamint a feltételeknek megfelelő HFL csapatok második számú csapataikkal.
4. A Bajnokság várható költsége, a nevezési díj megfizetésének módja, a nevezés határideje
A nevezés határideje: 2016. december 16.
A Bajnokság minimális költsége: 240.000 Ft

A Bajnokság maximális költsége: 280.000 Ft

A nevezési díjat két részletben kell megfizetni:
2016. december 20-ig kaucióként 80.000 Ft-ot, míg a fennmaradó összeget 2017. március 10-ig
kell a MAFSZ számlájára befizetni.
5. A Bajnokság díjazása
A döntőbe jutott csapatok 70 érmet kapnak, a Bajnokság győztese megkapja a Bajnokság Kupáját.
Ezek a döntőt követő ceremónián kerülnek átadásra.
6. Kiesés, feljutás
Az osztályból az első csapat jogosult a 2017-os HFL-ben indulni. Amennyiben nem kíván indulni,
az osztályban soron következőket illeti meg a jog.
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Az osztály utolsó helyezettje jövőre a Divízió II.-ben indulhat, tehát kiesik a bajnokságból.
Amennyiben a Divízió II. ezüstérmese bejelenti igényét a Divízió I.-ben való indulásra a Divízió
II. döntőig a VB-nél, a döntőt követő szombaton osztályozó mérkőzésre kerül sor, a Divízió I.
utolsó előtti csapatával. Az osztályozót a Divízió II. ezüstérmese rendezi, mely eldönti mely csapat
indulhat a következő évi Divízió I. osztályban.
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.

Budapest, 2016. november 21.

MAFSZ Versenybizottság

MAFSZ Elnökség
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