MINIFLORBALOVÁ OPEN LIGA V RIMAVSKEJ SOBOTE
MFL OPEN
Súťažný poriadok pre rok 2018
Základné ustanovenia
SP 01: Miniflorbalová open liga v Rimavskej Sobote (MFL Open) je dlhodobá súťaž
družstiev v miniflorbale zavedená športovým klubom FBC Slovan Rimavská Sobota
v rámci letného nesúťažného obdobia vo florbalovom kalendári, ktoré je každý rok
medzi 1.májom a 31.augustom.
Zásadou súťaže je poskytnúť priestor na súťaženie v miniflorbale všetkým
družstvám, ktoré splnia podmienky uvedené v tomto súťažnom poriadku.
SP 02: Družstvá, ich hráči, rozhodcovia a organizátor sa zaväzujú dodržiavať
súťažný poriadok.
Ak nastane v súťažnom poriadku nepopísaná situácia, jej riešenie určí Vedúci
MFL Open snažiac sa o nestrannosť a kompromis v súlade s hlavným cieľom
súťaže: napredovaniu florbalu v regióne.
SP 03: FBC Slovan Rimavská Sobota vedením MFL Open poverí Vedenie ligy v
zložení:
Vedúci ligy – jeho úlohou je riadiť chod súťaže od jej prípravy po jej ukončenie.
Zodpovedá za schvaľovanie výsledkov zápasov, pristúpenie družstva do MFL Open
a vylúčenie družstva z MFL Open.
Hlavný rozhodca – jeho úlohou je príprava a nominácia rozhodcov na všetky
zápasy súťaže a riešenie disciplinárnych priestupkov.
Pokladník - jeho úlohou je evidencia všetkých príjmov a výdavkov a vyúčtovanie
súťaže

Pravidlá súťaže
SP 11: Víťaz MFL Open sa stáva na jeden rok držiteľom Malohontsko Novohradského pohára, tzv. Hellboy cupu.
SP 12: Vedúci ligy po uzatvorení prihlasovania sa do MFL Open určí hrací systém
súťaže tak, aby každý tím odohral v ročníku aspoň 12 súťažných zápasov.
SP 13: Harmonogram MFL Open stanovuje termín zápasu a súperov. Zápas je však
možné odohrať v ktorýkoľvek termín akceptovaný oboma súpermi, mimo
vyhradených dní určených v Harmonograme MFL Open ešte pred začiatkom
súťaže.
Jedno družstvo však nesmie odohrať v jeden deň viac ako 2 zápasy a taktiež
nesmie odohrať viac ako 4 zápasy v priebehu 7 dní.
SP 14: Súťažný poplatok je v ročníku 2018 stanovený na 200 € pre družstvo,
z čoho si organizátor pre vlastnú potrebu ponechá najviac 20 €.
SP 15: Odmena pre rozhodcov je stanovená na 5€ na rozhodcu a zápas. Cestovné
náhrady pre celú rozhodcovskú dvojicu sú stanovené na 25 centov na kilometer
vzdialenosti bydliska vzdialenejšieho rozhodcu z rozhodcovskej dvojice.
SP 16: V prípade, že bude v súťaži menej ako 6 družstiev, súťaž vyvrcholí
finálovým zápasom v Telocvični Osmenástka. V prípade vyššieho počtu družstiev
sa v Telocvični Osemnástka uskutoční finálový turnaj štyroch najlepších tímov. V
prípade vyššieho počtu družstiev ako 7 sa uskutoční aj play-off na dva víťazné
zápasy.
SP 17: Do tabuľky sa víťaznému družstvu udeľujú 3 body, za remízu 2 body, za
prehru 1 bod. Za kontumačnú prehru sa bod neudelí.
SP 18: O poradí v tabuľke zápasov rozhodujú kritériá v poradí:
•

počet získaných bodov

•

počet získaných bodov zo vzájomných zápasov

•

rozdiel skóre zo vzájomných zápasov

•

rozdiel skóre v tabuľke

•

lepšie umiestnenie v základnej časti súťaže (v prípade finálového turnaja)

•

dodatočný zápas (ak je potrebný)

SP 19: Družstvo nesmie mať počas sezóny skontumovaných viac ako 3 zápasy.
V prípade vyššieho počtu kontumovaných zápasov bude družstvo z MFL Open
vylúčené, jeho výsledky budú anulované a stratí nárok na akúkoľvek čiastku zo
súťažného poplatku.

Vyúčtovanie súťaže
SP 21: MFL Open nie je organizovaná za účelom finančného zisku. Súťažný
poplatok je stanovený pred začiatkom súťaže a je zverejnené, aká maximálna časť
z neho bude určená na vlastné výdavky organizátora. Zvyšok je určený na
vyplácanie odmien rozhodcom, ocenenia družstiev a jednotlivcov (medaile,
diplomy, poháre) a organizáciu finálového zápasu/ turnaja. Poplatky za súpisky
(dopísanie hráčov a prestupy) sa zarátavajú do príjmov súťaže a podliehajú
záverečnému vyúčtovaniu.
SP 22: Do termínu ukončenia prihlasovania do súťaže musí družstvo na účet
organizátora pod svojim variabilným symbolom poslať aspoň 50% súťažného
poplatku.
Do jedného mesiaca od termínu ukončenia prihlasovania do súťaže musí družstvo
na účet organizátora pod svojim variabilným symbolom poslať aspoň 75%
súťažného poplatku.
Do dvoch mesiacov od termínu ukončenia prihlasovania do súťaže musí družstvo
na účet organizátora pod svojim variabilným symbolom poslať celý súťažný
poplatok.
SP 23: Po skončení súťaže spracuje

Pokladník vyúčtovanie s fotokópiami

príjmových a výdavkových dokladov. Vyúčtovanie súťaže bude dostupné pre
kohokoľvek u Vedúceho súťaže.
SP 24: V prípade prebytkového hospodárenia o viac ako 20€ sa prebytok rozdelí v
pomere 25% pre organizátora súťaže a 75% pre zúčastnené družstvá, pričom
zúčastnené družstvá si prebytok rozdelia tak, aby víťaz súťaže dostal 4x viac ako
posledný, druhý tím súťaže 3x viac ako posledný a tretí tím súťaže 2x viac ako
posledný, ak sám nie je posledným. Ostatné tímy si rozdelia zvyšok rovnakým
dielom.

Ustanovenia pre družstvá
SP 31: Družstvo sa do MFL Open prihlasuje oznámením názvu, vedúceho družstva
a zaplatením súťažného poplatku, alebo jeho prvej časti.
SP 32: Družstvo organizuje zápas MFL Open na vlastné náklady na ihrisku, ktoré
je pre súťaž schválené Hlavným rozhodcom.
SP 33: Hlavný rozhodca schváli za spôsobilé ihrisko, ktoré má vybavenie v súlade
s Pravidlami miniflorbalu. Môže stanoviť konkrétne požiadavky, ktoré budú pred
každým zápasom kontrolovať rozhodcovia zápasu a v prípade, že nebudú splnené,
zápas zrušia ešte pred jeho začiatkom.
SP 34: Družstvo na domáci zápas zabezpečí zapisovateľa nezúčastneného zápasu
ako hráča, vyplňujúceho zápis o stretnutí v súlade s pokynmi rozhodcov zápasu.
V prípade neprítomnosti zapisovateľa nie je možné zápas začať.
SP 35: Ihrisko má byť pre rozhodcov aj súperiace družstvo prístupné najneskôr
15 minút pred stanoveným začiatkom zápasu.
SP 36: Čakacia doba v prípade nedostavenia sa aspoň jedného družstva na zápas
je maximálne 30 minút. Neodohraný zápas bude skontumovaný v prospech
družstva, ktoré sa na zápas dostavilo.
SP 37: Postup družstva pri organizovaní domáceho zápasu:
Najneskôr 14 dní pred stanoveným termínom odohrania zápasu: oznámi
súperovi miesto stretnutia a dohodne si s ním skutočný termín (deň a čas)
odohrania zápasu. Dohodu potvrdia obaja súperi elektronicky, alebo osobne
u Vedúceho ligy. V prípade, že sa súperi na termíne nedohodnú, informuje o
tom Vedúceho ligy. Ten do 4 dní určí termín odohrania zápasu po diskusii s
obomi dotknutými družstvami.
Najneskôr 7 dní pred uskutočnením zápasu Vedúci ligy na internetovej
stránke súťaže zverejní čas a miesto konania zápasu. Na základe toho
Hlavný rozhodca nominuje rozhodcov na zápas.
Najneskôr 2 dní po skončení zápasu má vedúci družstva právo v rámci
propagácie vlastného družstva zaslať elektronicky informácie o zápase
Vedúcemu ligy (fotografie, popisy, rozhovory). Tieto budú použité na stránke
súťaže a slúžiť k informovaniu verejnosti.

Súpiska družstva
SP 41: Vedúci družstva zašle Vedúcemu ligy elektronicky súpisku družstva
obsahujúcu mená, priezviská a vek hráčov do 48 hodín pred začiatkom prvého
zápasu.
SP 42: Družstvo môže mať na súpiske maximálne 12 hráčov. Ďalších hráčov
môže na súpisku dopísať po zaplatení poplatku 5€ za hráča na účet súťaže.
SP 43: Na súpisku je možné dopisovať ďalších hráčov, aj ich z nej škrtať do
termínu určeného v Harmonograme súťaže. Zápasová súpiska však musí byť
známa minimálne 48 hodín pred začiatkom zápasu.
SP 44: Po vyškrtnutí nie je možné toho istého hráča dopísať na súpisku
rovnakého družstva.
SP 45: Prestup hráčov medzi družstvami je možný po zaplatení poplatku 5€ za
hráča na účet súťaže od družstva, na súpisku ktorého má byť prepísaný, za
predpokladu súhlasu prestupujúceho hráča.

Ustanovenia pre hráčov
SP 51: Hráčom družstva môže byť muž, žena, chlapec či dievča.
SP 52: Hráč môže byť v jednom kole MFL Open napísaný len na súpiske jedného
družstva MFL Open.
SP 53: Hráč v poli musí mať na sebe dres skladajúci sa z trička a krátkych, alebo
elastických nohavíc a používajúci florbalku s certifikátom IFF. Čísla na dresoch nie
sú povinné. Farby tričiek hráčov jedného družstva majú byť podobné. Hráč na sebe
počas zápasu nesmie mať čačky (hodinky, retiazky, diamantové náhrdelníky a
pod.), ktorými by mohol spôsobiť zranenie sebe, alebo súperovi.
SP 54: Brankár musí mať počas zápasu ochranu tváre, tričko a dlhé nohavice.
Brankár

môže

používať

ďalšie

ochranné

pomôcky (kolenačku,

suspenzor,

lakťovačku a pod.), avšak žiadnu k chytaniu striel. Tenké rukavice sa považujú za
ochrannú pomôcku.
SP 55: Po udelené vyššieho trestu opustí previnilec priestor ihriska tak, aby ďalej
svojou

prítomnosťou

žiadnym

spôsobom

neovplyvňoval

priebeh

zápasu

(najčastejšie priamo do šatne). Ak tak neurobí do jednej minúty po vyzvaní
rozhodcom zápasu, alebo toto ustanovenie opakovane porušuje, nasleduje nútené
ukončenie zápasu.
SP 56: Pri udelení druhého a ďalšieho (n-tého) vyššieho trestu pre hráča v rámci
jedného ročníka MFL Open má hráč automaticky zastavenú činnosť na n-1
zápasov,

okrem

prípadu

udelenia

vyššieho

trestu

spojeného

s

hrubým

nešportovým správaním (pozri SP 57).
SP 57: V prípade udelenia vyššieho trestu spojeného s hrubým nešportovým
správaním Hlavný rozhodca po preskúmaní zdôvodnenia vylúčenia u vedúcich
dotknutých družstiev, rozhodcov zápasu, previnilca a na základe všetkých ďalších
dostupných informácií o priestupku rozhodne o ďalšom postupe.
Ak uzná vylúčenie za neodôvodnené, považuje sa udelený trest za vyšší podľa
ustanovenia SP 56.
Ak uzná vylúčenie za oddôvodnené, navrhne trest zastavenia činnosti od 25% do
100% počtu zápasov základnej časti celého ročníka MFL Open. Do troch dní od

rozhodnutia sa k nemu vyjadria vedúci všetkých zúčastnených družstiev. Trest je
prijatý, ak bol schválený aspoň polovicou zo všetkých vedúcich družstiev.
Ak trest nebol prijatý, konečné rozhodnutie vykoná Vedúci ligy do 7 dní od
vylúčenia hráča.
Do rozhodnutia o treste však hráč nesmie nastúpiť na žiaden zápas MFL Open.

