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Jelen versenykiírást a MAFSZ elnöksége 2016/15. számú határozatával elfogadta.
A Bajnokság a hatályos Versenyszabályban foglaltak alapján kerül lebonyolításra.
1. A Bajnokság lebonyolításának időszaka
Várhatóan 2017.03.26. - 2017.07.16. közötti időszakban.
2. A verseny lebonyolításának módja
A csapatok egy csoportban szerepelnek az alapszakaszban. Várhatóan minden csapat 3 idegenbeli
és 3 hazai alapszakasz mérkőzést játszik, négy csapat jut a rájátszásba. Az alapszakasz után a
Versenyszabályzat alapján megállapított sorrend szerinti első a negyediket, a második a
harmadikat fogadja.
3. Indulási joggal rendelkező sportszervezetek
Budapesti Farkasok KSE
Nyíregyháza-Tigers American Football Club Egyesület
Győr Sharks Amerikai-Futball SE
Cowbells Amerikai Futball Sportegyesület
Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület
Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület
Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület
4. A Bajnokság várható költsége, a nevezési díj megfizetésének módja, a nevezés határideje
A nevezés határideje: 2016. december 16.
A Bajnokság minimális költsége: 300.000 Ft

A Bajnokság maximális költsége: 350.000 Ft

A nevezési díjat két részletben kell megfizetni:
2016. december 20-ig kaucióként 100.000 Ft-ot, míg a fennmaradó összeget 2017. március 10-ig
kell a MAFSZ számlájára befizetni.
5. A Bajnokság díjazása
A döntőbe jutott csapatok 75 érmet kapnak, a Bajnokság győztese megkapja a Bajnokság Kupáját.
Ezek a döntőt követő ceremónián kerülnek átadásra.
6. Kiesés, feljutás
Az osztályból feljutni nem lehet, a bajnokság utolsó helyezettje kieshet az osztályból.
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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 Bajnokság minden mérkőzéséről videó felvétel készítési kötelezettséget ír elő a
Versenybizottság a rendező csapatnak. Formai és egyéb követelményei, szankciók a
Versenyszabályzatban találhatóak.
8. Csapatok egységes megjelenése
A HFL osztály mérkőzésein a játékosok egységes megjelenésére vonatkozó kritériumok
megtalálhatók a Versenyszabályzatban. Kötelező az egységes színű sisak / sisakrács / mez / nadrág
/ sportszár-zokni. Az előírásoktól való eltérések minden esetben pénzbüntetést vonnak maguk után,
ismétlődő esetben egyéb szankció is alkalmazható a sportági érdek sorozatos megsértése miatt.

Budapest, 2016. november 21.

MAFSZ Versenybizottság

MAFSZ Elnökség
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