BLUE BOWL AMERIKAI FUTBALL
KUPA VERSENYKIÍRÁSA

2022. ÉV
Jelen versenykiírást a MAFSZ elnöksége EH-2022-004 számú határozatával elfogadta.
A Kupa a hatályos Versenyszabályban foglaltak alapján kerül lebonyolításra.
1. A Kupa lebonyolításának időszaka
2022.04.01. - 2022.07.31. közötti időszakban.
2. A verseny lebonyolításának módja
A kupa minimum 4 nevező csapat esetén kerül megrendezésre.
 A kupa egyenes kieséses rendszerben kerül lebonyolításra az alábbi módosításokkal:
o HFL csapat(ok) nevezése esetén ezen HFL csapatok kiemeltként a legjobb 4 csapat
között (az elődöntőben) csatlakoznak a sorozatba
o amennyiben HFL csapat nem nevez a sorozatba, akkor a maximum 10 beérkezett
nevező csapatot egy 8-as/16-os egyenes kieséses táblázatba soroljuk
 a kupasorozatba minden osztályból befogadunk nevezést az alábbi korlátozásokkal:
o maximum 2 HFL csapat nevezése elfogadható
 1 HFL csapat nevezése esetén maximum 9-csapatos sorozat,
 0 vagy 2 HFL csapat esetén maximum 10-csapatos sorozat lebonyolítható
Kisebb sorsolási számmal rendelkező csapatok a mérkőzések pályaválasztói. Megfelelő indok
esetén - a VB, JB ellenfél csapat beleegyezése alapján - a pályaválasztói jog felcserélhető.
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Amennyiben a nevezési határidőig több nevezés érkezik be, mint a fent meghatározott, akkor a
magasabb kiemelt csapat nevezését fogadja be a Versenybizottság.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Blue Bowl szabályzata, illetve a MAFSZ hatályos
versenyszabályzata dönt.
3. Indulási joggal rendelkező sportszervezetek
Bármely MAFSZ tagszervezet nevezhet a kupába.
4. A Kupa várható költsége, a nevezési díj megfizetésének módja, a nevezés határideje
A nevezés határideje: 2022. március 7.
A Kupa nevezési költsége: 40.000 Ft
A nevezési díjat egy részletben kell megfizetni:
A nevezési díj befizetésének határideje számla alapján.
A nevezési díj nem tartalmazza a játékvezetői költséget. Azt minden mérkőzést rendező csapat
számla alapján köteles előzetesen megfizetni az alapszakaszban, majd a rájátszásban és a döntőben
is. A döntő helyszínéről később dönt a VB, a rendezésre beadott pályázatok alapján.
5. A Kupa díjazása
A döntőbe jutott csapatok 60 érmet kapnak, a Kupa győztese megkapja a Blue Bowl Kupáját. Ezek
a döntőt követő ceremónián kerülnek átadásra.
6. Mérkőzés videók készítése és közzététele
A MAFSZ nem ír elő mérkőzésekről videó felvétel készítési kötelezettséget.

Budapest, 2022. február 14.

MAFSZ Versenybizottság

MAFSZ Elnökség
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