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1. A bajnokság jogosultjai, annak időszaka
A bajnokságba minden MAFSZ tagszervezet nevezhet. A bajnokság 2020.09.05-tól 2020.12.13-ig
tart.
2. A bajnokságban az alábbi játékosok jogosultak szerepelni
A bajnokságban azon játékosok jogosultak pályára lépni, akik 2020-ban töltik, töltötték be a 13.,
14., vagy 15. életévüket, azaz 2005.01.01. és 2007.12.31. között születtek.
A versenysorozatban leányok is kaphatnak rajtengedélyt, a mérkőzések koedukált rendszerben
zajlanak.
Leányok közül az szerepelhet a bajnokságban, akik 2020-ban töltik, töltötték a 13, 14., 15., 16.
életévüket, azaz 2004.01.01 és 2007.12.31 között születtek.
3. A bajnokság lebonyolításának speciális szabályai
Egy mérkőzés a 9-9 elleni, vagy 7-7 elleni mérkőzés szabályai szerint is megrendezésre kerülhet,
2-3 versenynap kerül kihirdetésre. A mérkőzések száma a nevezők számától függ, így ez később
lesz kihirdetve. Amennyiben a csapatok közül az egyik csak 7-7-ben tudja vállalni a játékot, ennek
megfelelően kell megrendezni az adott mérkőzést, a kupanap során a többi csapat 9-9 elleni
szabályok szerint játszik. Ennek tényét legkésőbb az adott kupanap megelőző hét szerdáig jelezni
kell a VB-nek, JB-nek és az ellenfélnek. Amely csapat nem tudja az összes mérkőzését 9-9-ben
teljesíteni saját jelzése alapján, az a csapat rájátszásba nem juthat. Helyette a tabellán következő
csapat léphet pályára a rájátszásban.
A mérkőzések 9-9 elleni mérkőzéseken szélességében szűkített, normál hosszúságú pályán
kerülnek lebonyolításra, kick off nélkül.
A 7-7 elleni mérkőzések aréna szabályok szerint kerülnek megrendezésre.
4. A versenysorozat nevezési díja
Maximum 90.000.-Ft (30.000 Ft/kupanap), mely egy összegben fizetendő 2020. július 17-ig,
melyből a kupanapot szervező csapatoknak 70.000 Ft összeg kerül kiutalásra számla ellenében,
célzottan mentő biztosításának költségére.
4. Nevezési határidő
2020. július 17.
5. A Bajnokság díjazása
A döntőbe jutott csapatok 35 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 Bajnokság 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 a mérkőzést követő második nap éjfélig kötelező megküldeni a VB és a JB
részére emailben és fel kell tölteni a Meccs videók facebook csoportba. 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, HD minőségben, állványról kell készülnie,
hogy az események jól kivehetők és élvezhetők legyenek, valamint a mérkőzés az edzők számára
elemzésre is alkalmas 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, 2020.07.03.
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