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Magyar Gyeplabda Szakszövetség Ifjúsági Bizottsága.
Szűcs Ádám
Magyar Gyeplabda Szakszövetség
Varga Zoltán sportpálya / Budapest, Kövér Lajos u. 5, 1149
A Szakszövetség a 2017-2018. évi Magyar Bajnokságot amatőr
versenyrendszerben működteti, arra csak amatőr
versenyengedéllyel, rendelkező sportolók nevezhetnek.
U14 vegyes (fiú-lány)
U14: A bajnokságban a 2003. január 1. után született játékosok
vehetnek részt.
2017. szeptember 16-ig, herberthbalázs@gmail.com email címen
herberthbalázs@gmail.com email címen
10.000 Ft (MGYSZ részére)
a pályát az MGYSZ biztosítja
1.000 Ft/pótnevezési lap. (MGYSZ részére)
az MGYSZ biztosítja
az MGYSZ biztosítja
MGYSZ fizeti,
50.000 Ft/mérkőzés. (MGYSZ részére)
Rules of Hockey és módosításai szerint. Kiadó FIH, 2017. január 1.
Euro Hockey Club Regulation

1 A bajnokság nevezési határideje
Az aláírt csapat nevezést 2017.szeptember.16-án 24.00 óráig kell megküldeni
digitalizálva a herberthbalázs@gmail.com email címre.
A nevezési díjat átutalás esetén, a számlán szereplő határidővel át kell utalni a szövetség
számlaszámára (10918001-00000101-03360006) Készpénzes befizetés esetén
személyesen a Főtitkárnak kell befizetni, legkésőbb az első forduló napján.
Előre utalást NEM fogadunk el!
A játékos nevezési listát a nevezési lap tartalmazza, azzal együtt kell a fenti email címre
eljuttatni, vagy személyesen átadni legkésőbb a nevezett csapat első mérkőzése előtt
egy héttel. A nevezési lap második oldalán fel kell tüntetni a bajnokságba nevezett
játékvezetőket Minden nevező csapat köteles két játékvezetőt megjelölni a nevezési
lapon, ennek hiányában a nevezést nem áll módunkban elfogadni. További játékosokat a
versenyszezon alatt bármikor nevezni lehet pótnevezési lapon, leadása a nevezési lappal
azonos módon történhet. A leadott nevezési és pótnevezési lapokat az MGYSZ
lebélyegezve, aláírva adja vissza. A hitelesített játékos lista és pótnevezési lapok
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segítségével ellenőrizhetik a játékvezetők, hogy ki szerepelhet az adott
csapatban.

2 A bajnokság rendszere
A csapatok oda-vissza vágós rendszerben játszanak egymással egy alapszakaszt, őszi és
tavaszi idényben.

3 A bajnokság helyezetteinek eldöntése
Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. A bajnokság
helyezettjeit megszerzett pontok összege dönti el csökkenő sorrendben. Azonos
pontszám esetén a helyezésekről az alábbiak döntenek:
1. több megnyert mérkőzés
2. jobb gólkülönbség
3. több lőtt gól
4. egymás elleni eredmény
5. rávezetések EHF szabályzat szerint

4 A bajnokság díjazása
A bajnokságban szereplő minden csapat oklevelet kap.
Továbbá:
1. helyezett 12 db aranyozott érmet
2. helyezett 12 db ezüstözött érmet
3. helyezett 12 db bronzozott érmet
Külön díjazásban részesülnek:
• Az bajnokság játékosa: serleg
• A gólkirály: serleg
• Az bajnokság kapusa: serleg
A mérkőzésenként külön szavazólapon minden csapatvezető megnevezi az adott
mérkőzésen általa legjobbnak tartott ellenfél játékost, valamint fordulónként az általa
legjobbnak tartott ellenfél kapust (a leadott szavazatok nem nyilvánosak, azokba csak az
MGYSZ Játékvezetői Bizottságának tagjai tekinthetnek bele). Az utolsó forduló után a
legtöbb szavazatott kapott játékosok közül a csapatvezetők együttesen választják ki a
„bajnokság játékosa” és a „bajnokság kapusa” díjazottjait.

5 A bajnokság költségei
A bajnokság költségeit (díjazás, pálya bérleti díjak) a nevezési díjak és a Magyar
Gyeplabda Szakszövetség támogatása fedezi.

6 Pálya és játékidő
A mérkőzésre alkalmas pálya lefoglalása és mérkőzésre alkalmassá tétele MGYSZ
utánpótlás bizottság feladata.
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6.1 Műfüves bajnokság pályamérete, játékideje, csapatlétszáma és a büntető
korner típusa.

U14

Pályaméret

Játékidő

[méter]

[perc]

80x50

2x20

Csapatok
létszáma
8+1

Büntető korner típusa
büntető korner

A mérkőzésre alkalmas pálya elengedhetetlen tartozékai: 2db a szabálykönyvnek
megfelelő kapu hálóval felszerelve.
A mérkőzéslabda biztosítása a sorsolásban előre írt csapat kötelessége.

7 Különleges rendelkezések
a) A bajnoki mérkőzések előtt, a mérkőzések helyszínén, legalább 10 perc
bemelegítési időt kell biztosítani mindkét csapatnak.
b) A bajnokságban résztvevő csapatok – figyelemmel a nemzetközi és a hazai
kupaküzdelmekre is - az alapszakaszban naponként 2 bajnoki mérkőzés
lejátszására kötelezhetők.
c) A mérkőzésen csak amatőr versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi
engedéllyel rendelkező játékosok vehetnek részt, amiket a versenyigazgató vagy
az Ifjúsági Bizottság ellenőriz.
d) A bajnokság során a játékvezetést a kiírásban nevező csapatok között az MGYSZ
játékvezetői bizottsága egyenlő arányban jelöli ki. A versenyprogram feltünteti
melyik egyesület köteles az adott mérkőzéshez játékvezetőt biztosítani. A
csapatok a nevezéssel együtt kötelesek leadni a játékvezetők listáját. Játékvezető
játékoshoz hasonlóan, pótnevezéssel utólag is nevezhető – kizárólag játékvezető
pótnevezése esetén pótnevezési díjat nem kell fizetni. Az MGYSZ Játékvezetői
Bizottsága bírálja el a csapatok által jelölt játékvezetők alkalmasságát.
Amennyiben a Játékvezetői Bizottság valamely csapat által jelölt személyt
játékvezetésre alkalmatlannak tart, azt törli a játékvezetői listáról.
e) Ha a megnevezett egyesület nem gondoskodik a számára kiírt játékvezetésről
vagy jegyzőkönyvvezetésről mérkőzésenként 3 pont levonás jár.
f)

Az MGYSZ játékvezetői bizottságának kötelessége a bajnokságba nevezett
játékvezetőket egységes képzésben részesíteni.

g) Az egyesület valamennyi sportvezetője, játékosa, edzője köteles olyan
magatartást tanúsítani és tanúsítatni, beleértve a mérkőzéssel kapcsolatos
nyilatkozatokat is, amely a gyeplabda sportág és a szponzorok jó hírnevét
szolgálja. Ellenkező esetben ellene fegyelmi eljárás indítható.
h) Ha egy adott játékos a bajnoki mérkőzések során sárga lapos büntetést kap,
akkor a következő sárga lapos büntetés után automatikusan a soron következő
mérkőzésen nem léphet pályára. A sárga lapos büntetések számát a
tornaigazgató figyeli, minden mérkőzés előtt értesíti a mérkőzésre kijelölt
játékvezetőket a sárga lapok állásáról.
i)

A piros lapos kiállítás után automatikusan egy mérkőzés eltiltás jár. Az eljárás a
két sárga lapos figyelmezetéseknek megfelelően történik.

j)

Fegyelmi eljárás megindítását a játékvezetőknek a mérkőzés jegyzőkönyvében
kell kérniük.

k) A játékosok csak sípcsont- és a fogvédővel léphetnek pályára. A játékvezetők nem
engednek olyan játékost a pályára, akik nem viselnek sípcsont- vagy a fogvédőt.
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l)

A balesetveszély miatt csak megfelelő védőfelszerelésbe öltözött kapussal lehet
pályára lépni. Kapus nélkül nem lehet játszani.

m) Kiemelten fontos, hogy az utánpótlás korú gyerekek előtt az edzők és
csapatvezetők fair módon viselkedjenek.
n) Unfair viselkedés, kiabálás, szidalmazás esetén a játékvezetőknek első
alkalommal - a csapatkapitánynak felmutatott figyelmeztető lappal - kell rendre
utasítania a csapat vezetőit.
o) Ha az eset megismétlődik, akkor piros lapot kell felmutatni a szabálysértést
elkövető csapatvezetőnek és a mérkőzést le kell fújni. Amennyiben a csapat
edzőjét vagy csapatvezetőjét kiállítják, a mérkőzésnek vége, és a mérkőzést az
ellenfél csapata, 3-0-s gólkülönbséggel nyeri.
p) Az Utánpótlás Bizottság jogosult a játékosok életkorát ellenőrizni. Az
ellenőrzéshez személyi igazolvány, diákigazolvány vagy útlevél használható fel.
q) A mérkőzésekről – mint nyilvános esemény – bárki által kép és hangfelvétel
készíthető.
r) A bajnokságban részt vevő csapatok kötelesek betartani a sportpálya házirendjét.

7.1 Az óvás szabályai
Mérkőzés után, 15 percen belül, a jegyzőkönyvben, írásban az óvási ok pontos
megjelölésével lehet óvni.
•

Az óvás díja 50 000 Ft, melyet az MGYSZ-nek kell megfizetni.

•

Az óvási díj visszajár, ha az óvást az MYGSZ Ifjúsági Bizottsága elfogadja.

•

Az óvást a forduló után, legkésőbb a következő forduló napja előtt egy nappal az
Ifjúsági Bizottság megtárgyalja és határozatot hoz.

•

Az óvást csak az óvási díj befizetése után lehet elbírálni.

A bajokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő
kérdésekben a Magyar Gyeplabda Szakszövetség Versenykiírása, Igazolási-, Átigazolási
Szabályzata, Fegyelmi Szabályzata, valamint az EHF szabályzatai az irányadóak.

Budapest, 2017.szeptember 10.

…………………………………………………..
Herberth Balázs
Ifjúsági bizottsági elnök
MGYSZ
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