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Magyar Gyeplabda Szakszövetség 
Hungarian Hockey Federation 

1115 Budapest, Kelenföldi út. 2. VI. épület Tel: +36 (1) 270-93-08 Fax: +36 (1) 270-93-03 

  E-mail: info@hockey.hu Honlap: www.gyeplabda.hu 

 
 

 

A 2021-2022. ÉVI MAGYAR NB1 NŐI MŰFÜVES BAJNOKSÁG KIÍRÁSA 
 

 

 

Szervező: 

Tornaigazgató: 

Rendező: 

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Versenybizottsága. 

Tömő Krisztina 

Magyar Gyeplabda Szakszövetség (továbbiakban MGYSZ). 

Helyszín: Varga Zoltán Sportcentrum, 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5.* 

Versenyrendszer: A Szakszövetség a 2021-2022. évi Magyar Bajnokságot amatőr 
versenyrendszerben működteti, arra csak amatőr versenyengedéllyel 
rendelkező sportolók nevezhetnek. 

Osztály: NB1 

Nevezés: 2021.08.31-én 18 óráig, zsolt_ferenczi@yahoo.com email címen. 

Pótnevezés: zsolt_ferenczi@yahoo.com email címen. 

Jegyzőkönyv 
leadása: 

tkrisztina98@gmail.com email címen, vagy személyesen a 
Tornaigazgatónak. (Csak MGYSZ jegyzőkönyvvezető hiányában!) 

Nevezési díj: 

Pótnevezési díj: 

Játékvezetői díj: 

Jegyzőkönyv v. díj: 

Pályabérlet: 

Óvási díj: 

40.000 Ft. (MGYSZ részére) 

4.000 Ft./pótnevezési lap. (MGYSZ részére) 

5.000 Ft./játékvezető/mérkőzés. (MGYSZ részére, utólag)  

4.000Ft./mérkőzés. (MGYSZ részére, utólag) 

A csapatok közösen fizetik. (MGYSZ részére, utólag) 

50.000 Ft./mérkőzés. (MGYSZ részére) 

Játékszabály: Rules of Hockey szerint. Kiadó FIH, „Hatályos: 2019. január 1-től, frissítve 

2021. január 8”. MGYSZ magatartási kódex. NBI Játékvezetői képzés, 

eligazítás + jegyzetek. 
 
*A Versenybizottság szükség esetére a helyszínváltoztatás jogát fenntartja, melyről saját hatáskörben dönt. A változásról a nevezett 
egyesületeket értesíti. A döntés ellen fellebbezni nem lehet. 
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1. A bajnokság nevezési határideje 

Az aláírt csapat nevezést 2021.08.31-én 18.00 óráig kell megküldeni digitalizálva a 

zsolt_ferenczi@yahoo.com email címre. 

A nevezési díjat átutalás esetén, a számlán szereplő határidővel át kell 

utalni a szövetség számlaszámára, (10918001-00000101-03360006). 

A nevezési díjat készpénzes fizetés esetén, 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 5 munkanappal. 

További játékosokat a versenyszezon alatt bármikor nevezni lehet pótnevezési 

lapon, leadása a nevezési lappal azonos módon történhet. 

 
2. A bajnokság rendszere, helyezettjeinek eldöntése 

A csapatok oda-vissza vágós rendszerben játszanak egymással. 

Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.  

A bajnokság helyezettjeit a megszerzett pontok összege dönti el csökkenő sorrendben 

Azonos pontszám esetén a helyezésekről az alábbiak döntenek: 

- több megnyert mérkőzés 

- gólkülönbség 

- több lőtt gól 

- egymás elleni mérkőzések pontkülönbsége 

- egymás elleni mérkőzések gólkülönbsége 

- egymás elleni mérkőzéseken több lőtt gól 

3. Indulási jogosultság nemzetközi kupákban 

A bajnokságban 1 helyezést elért csapat jogosult indulni az EHF által megrendezésre 
kerülő EuroHockey Club Championship sorozatban 1. sorszámú magyar csapatként a 
2023. évi versenyen. 

A bajnokságban 2 helyezést elért csapat jogosult indulni az EHF által megrendezésre 
kerülő EuroHockey Club Championship sorozatban 2. sorszámú magyar csapatként a 
2023. évi versenyen. 

A nemzetközi tornák kapcsán felmerülő költségek az induló egyesületet terhelik. 
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4. A bajnokság díjazása 

A bajnokságban szereplő csapatok díjazása: 

Az 1. helyezett 16 db aranyozott érmet 

A 2. helyezett 16 db ezüstözött érmet 

A 3. helyezett 16 db bronzozott érmet 

Külön díjazásban részesülnek: 

- Az év játékosa – serleg 

- A bajnokság legeredményesebb játékosa – serleg 

- Az év kapusa – serleg 

5. A bajnokság költségei 

A bajnokság díjazási és adminisztrálási költségeit az MGYSZ fedezi.  

Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a csapatok fele-fele arányban fizetik  

6. Pálya és játéktér 

A bajnoki mérkőzéseket a jelen kiírásnak, valamint a játékszabályoknak megfelelő 
pályán lehet játszani!  

A pályák és sportlétesítmények esetében, ha szükséges a játékra való alkalmasságról az 
MGYSZ Versenybizottsága dönt saját hatáskörben. A döntés ellen fellebbezni nem 
lehet. 

A pálya lefoglalása és mérkőzésre alkalmassá tétele, az MGYSZ feladata. 

A mérkőzésre alkalmas pálya elengedhetetlen tartozékai: 2 db, a szabálykönyvnek 
megfelelő kapu hálóval felszerelve. A szabálykönyvnek megfelelő vonalazás, ha 
szükséges a pálya adottságaihoz igazítva. A pálya meghatározó vonalai, 22-es, lövő 
kör, pályán kívüli és belüli egyéb jelölések stb. az adott pályaméretnek megfelelően 
módosíthatók, a Versenybizottság iránymutatásával és hozzájárulásával.  

Amennyiben a pálya tartozékai közül (Kapuk hálóval, alapvető pálya vonalak) 
bármelyik hiányzik, a mérkőzést nem lehet elkezdeni. 

A mérkőzéslabda biztosítása a sorsolásban előre írt csapat kötelessége. 

7. Különleges rendelkezések 

a) A bajnoki mérkőzések játékideje 4 x 15 perc, a szünetek hosszúsága a negyedek 
között 2 perc, a félidőkben (2. és 3. negyed között) 10 perc. (Ettől a Versenybizottság, 
saját hatáskörben hozott döntéssel, eltérhet, a bajnokság programjának 
lebonyolíthatóságát szem előtt tartva, az alapvetően meghatározott játékidőt és 
játékrész felosztást figyelembe véve. Ilyen változtatás esetében a 7/c. pont ennek 
megfelelően szintén módosítható. A mérkőzések játék idejének azonban egy adott 
bajnoki perióduson belül, lásd őszi, vagy tavaszi, meg kell egyeznie. A döntés ellen 
fellebbezni nem lehet.)  

b) A bajnoki mérkőzések előtt, a mérkőzések helyszínén, legalább 15 perc bemelegítési 
időt kell biztosítani mindkét csapatnak. 
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c) A bajnokságban résztvevő csapatok naponként legfeljebb 1 bajnoki mérkőzés 
lejátszására kötelezhetők. 

d) Az egyesület valamennyi sportvezetője, játékosa, edzője köteles olyan magatartást 
tanúsítani és másoktól azt megkövetelni, beleértve a mérkőzéssel kapcsolatos 
nyilatkozatokat is, amely a gyeplabda sportág és a szponzorok jó hírnevét szolgálja. 
Ellenkező esetben ellene az MGYSZ Magatartási Kódexe alapján eljárás indítható. 

e) A mérkőzéslabdán kívül további 3 db tartalék labdát kell a játékvezetőknek a 
mérkőzés előtt bemutatni, a jegyzőkönyvben előre írt „hazai” csapatnak, amelyek a 
cserelabdák a mérkőzés időtartama alatt. 

f) A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, 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. 

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

h) Az MGYSZ Magatartási Kódexébe ütköző cselekmény észlelése esetén a 
játékvezetők a mérkőzés jegyzőkönyvébe történő bejegyzéssel kérhetik az eljárás 
megindítását. 

i) A bajnokság során megrendezésre kerülő csapatvezetői, illetve egyéb vezetői 
értekezleteken, eligazításokon minden nevezett csapatnak kötelező képviseltetnie 
magát legalább egy fő részvételével. Csak az ezeken résztvevő személyek láthatnak el 
csapatvezetői feladatokat a bajnoki mérkőzéseken, szerepelhetnek a jegyzőkönyvben 
csapatvezetőként. 

j) A nevezési határidő lejártát követően, a versenykiírásban, valamint a későbbiekben a 
versenyidőszak alatt, a Versenybizottság által meghatározott határidők be nem tartása 
szankciókat, súlyosabb esetben pénzbüntetést vonhat maga után. 
 
 

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő 
kérdésekben a Magyar Gyeplabda Szakszövetség Verseny-, Átigazolási-, Dopping 
Szabályzata, Magatartási Kódexe, Fegyelmi Szabályzata, valamint az EHF 
szabályzatai az irányadóak. 

 
 

Budapest, 2021.08.17. 

 

Ph. 
 

 
Zsoldos András 
alelnök, MGYSZ 


