
FELHÍVÁS A MAFSZ ÚJ BIZOTTSÁGAIBA VALÓ JELENTKEZÉSRE

A MAFSZ Elnöksége két új Bizottságot kíván létrehozni szervezetén belül. A cél a két terület minél 
önállóbb működése, ennél fogva a területek működési hatékonyságának növelése.

A jelentkezés határideje: 2016. március 10.

1. Utánpótlás Bizottság

Feladata az amerikai futball  tackle és flag futball ágainak fejlesztése, a flag futball utánpótlás és 
felnőtt sorozatainak szervezése, kezelése, szabályainak véleményezése, szükség szerinti módosítási 
javaslatok  benyújtása,  a  résztvevő  csapatokkal  való  kapcsolattartás.  A  tackle  bajnokságok 
működésével,  szervezésével  kapcsolatos  véleményezés,  tervezés,  Elnökséggel  és  VB-vel  való 
egyeztetés. A fejlesztési koncepció előkészítése, a toborzó programok koordinálása. Az Utánpótlás 
Bizottság  tagjainak  választásakor  előnyt  élveznek  a  fejlettebb  utánpótlás  programot  működtető 
csapatok képviselői.

2. Statisztikai Bizottság

A  MAFSZ  bajnokságok  játékosainak  főbb  statisztikai  adatainak  vezetése  adatbankban,  az 
információk begyűjtése és rendszerezése, heti szintű frissítése, ezek időszakos publikálása (Futott, 
passzolt, visszahordott és összesített szerzett TD, dobott és szerzett IT, rúgott FG). 

A 2016-os évtől minden héten megnevezésre és kihirdetésre kerülnek osztályonként a hét játékosai 
felnőtt és utánpótlás korosztályban is. A rendelkezésre álló főbb statisztikai és egyéb információk 
alapján a Statisztikai Bizottság tagjai választják meg a hét játékosait. 

A 2016-os évtől minden  bajnoki osztályban szavazás útján megválasztásra kerül a Legértékesebb 
Játékos. A Legértékesebb Játékos az osztály legjobb négy csapatából választható, a megválasztottak 
az osztály döntője előtt kerülnek megnevezésre. Az ezzel kapcsolatos választási, szavazási tematika 
létrehozása és működtetése, koordinálása is a Bizottság feladata.

A  korosztályonkénti  év  játékosának  megválasztása  is  szavazás  útján  bonyolódna  minden  év 
novemberében. Módszertanának létrehozása és működtetése is a Bizottság feladata.



Egyéb információk és feltételek:

Mindkét bizottság 2 taggal és egy elnökkel működnie,  tagjait 2 évre választja az Elnökség. A 3 
megválasztott tag választja meg az adott bizottság elnökét, szavazásukkal döntenek a kérdésekben. 
A bizottsági tagok indoklás nélkül visszahívhatók tisztségükből.

A bizottságok saját ügymenetet alakítanak ki, az Elnökség felé konzultációs kötelezettségük van, 
illetve a terveket, eredményeket be kell mutatniuk.

A bizottsági tagok térítés nélkül, önkéntes munkában végzik a tevékenységüket, a többi MAFSZ 
bizottsághoz hasonlóan. Minden tag ingyenes állandó belépőt kap, mely minden MAFSZ bajnokság 
összes mérkőzésére érvényes.

A jelentkezéseket szabad formátumú e-mailben várjuk az elnokseg@mafsz.org címre.

Budapest, 2016. február 26.

Boda Gábor
Elnök
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