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V E R S E N Y I R O D A  H A T Á R O Z A T A  

A Magyar Jégkorong Szövetség Versenyirodája a 2017. november 1-jére kiírt U18 53 UTE – Gepárd 

mérkőzés félbeszakadása miatt, a Versenyszabályzat 7.2 alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
A Versenyiroda az U18 53 UTE - Gepárd mérkőzés újrajátszását rendeli el, mely mérkőzés 

megrendezésének valamennyi a Gepárd JE egyesületét terheli. A mérkőzés új időpontjáról a 

Versenyirodát jelen határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül értesíteni kell. 

Jelen határozat elektronikus úton kerül közlésre. 

 I N D O K L Á S  

7.2 Elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzések  
 
„A fenti eseteken kívüli okokból elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzést az MJSZ Versenybírósági 
Bizottsága hivatalból megvizsgálja, és véglegesen dönt az eredményről.” 
 
 
A mérkőzésre a Gepárd csapata 10+2 fővel nevezett. A második harmadra a játékosok száma 9+2 főre 
csökkent, ezért a játékvezető a mérkőzést félbeszakította. 
 
A Versenyiroda a fenti szabályok figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 



 

A Versenyiroda a hozzá beérkezett eredeti jegyzőkönyvek és az online jegyzőkönyvek vizsgálatakor az 
alábbi szabálytalanságokat állapította meg: 
 
 

U18 6 2017.09.07 minimum létszám alatti megjelenés 

U18 13 2017.09.14 minimum létszám alatti megjelenés 

U18 98 2017.09.18 elmaradt mérkőzés 

U18 18 2017.09.30 minimum létszám alatti megjelenés 

U18 27 2017.10.05 minimum létszám alatti megjelenés 

U18 35 2017.10.14 minimum létszám alatti megjelenés 

U18 44 2017.10.19 minimum létszám alatti megjelenés 

U18 49 2017.10.26 minimum létszám alatti megjelenés 

U18 53 2017.11.01 minimum létszám alatti megjelenés, félbeszakadt mérkőzés 

 
 
Az U18 bajnokságban való részvétel feltétele a Versenyszabály és a korosztályos Versenykiírás 
betartása. A fenti statisztika szerint az eddig lejátszott 11 mérkőzésből a Gepárd csapata 9-en nem 
felelt meg az előírásoknak, ebből olyan is volt, ahol nem tudott kiállni a mérkőzésre. A 
Versenyszabályzat szerint amennyiben ez két alkalommal megtörténik a csapatot ki kell zárni a 
bajnokságból. A csapat hozzáállása nem méltó a magyar bajnoksághoz, és nem tisztességes a 
bajnokságban résztvevő többi csapattal szemben. 
 
 
A fent leírtakra tekintettel a Versenyiroda hivatalosan felhívja a Gepárd JE figyelmét a 
Versenyszabályban és a Versenykiírásban foglaltakat fokozott betartására, egyúttal tájékoztatja 
az egyesületet, hogy a szabályok ismételt megszegése esetén a Gepárd csapata kizárásra kerül az 
U18 bajnokságból. 
 
 
Budapest, 2017. november 2. 

A kiadmány hiteléül: 

        Horváthné V. Gabriella 
        Versenyiroda munkatársa 
 
 
A határozatot kapják:  Gepárd JE 
  


