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Jelen versenykiírást a MAFSZ elnöksége EH-2014-20 számú határozatával elfogadta.

A Bajnokság a hatályos Versenyszabályban foglaltak alapján kerül lebonyolításra.

1.  A Bajnokság lebonyolításának időszaka

2014.09.01. - 2014.11.23. közötti időszakban.

2. A verseny lebonyolításának módja

A  játék  aréna  szabályok  alapjain  nyugszik,  a  végső  játékszabályok  a  nevező  csapatokkal 
egyeztetve  kerülnek  meghirdetésre.  A  mérkőzések  szabadtéren  kerülnek  megrendezésre.  A 
mérkőzések száma és a lebonyolítás rendje a nevezők számától függ, így később lesz kihirdetve. 

3. Indulási joggal rendelkező sportszervezetek

A Bajnokságban minden MAFSZ tag indulási joggal rendelkezik.

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

A nevezés határideje: 2014. június 27.

A Bajnokság minimális költsége: 100.000 Ft         A Bajnokság maximális költsége: 140.000 Ft

A nevezési díjat két részletben kell megfizetni:

2014.  július  9-ig  kaucióként 80.000  Ft-ot,  míg  a  fennmaradó  összeget  augusztus  27-ig  kell  a 
MAFSZ számlájára befizetni, mindkét esetben számla ellenében.

5. A Bajnokság díjazása

A döntőbe jutott csapatok 25 érmet kapnak, a Bajnokság győztese megkapja a Bajnokság Kupáját. 
Ezek a döntőt követő ceremónián kerülnek átadásra.
 
6. Kiesés, feljutás

Az osztályból sem feljutni, sem kiesni nem lehet.
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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.  A  felvételt  nyilvános  tárhelyre  kell  feltölteni,  majd  a 
feltöltés  után a  linket  szerda éjfélig  kötelező  megküldeni  a  VB és  a  JB részére emailben.  Ezt 
követően  a  felvételek  közzétételre  kerülnek,  ahol  a  játékosok,  a  szurkolók,  az  edzők,  a 
játékvezetők és az érdeklődők meg tudják tekinteni azt. A felvételnek nagytotálban, állványról kell 
készülnie, hogy az események jól kivehetők és élvezhetők legyenek, valamint a mérkőzés az edzők 
számára  elemzésre  is  alkalmas  legyen.  A  mérkőzések  felvételeit  úgy  kell  megvágni,  hogy  a 
játékvezetői tevékenység is jól kivehető és elemezhető legyen. A fentiek elmulasztása 20.000 Ft-os 
büntetéssel jár, melyet számla ellenében kell megfizetni a MAFSZ számlájára. Amennyiben ezen 
kötelezettségének egy csapat másodízben sem tesz eleget egy bajnoki sorozatban, egyéb szankció 
is  kiszabásra  kerülhet,  a  kötelezettség  sorozatos  megszegése,  a  sportág  érdekeinek  megsértése 
miatt.

Budapest, 2014. június 5.
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