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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. szeptember 15-re kiírt U14 33 Győri NEMAK-

DANA ETO HC – Gepárd B mérkőzés elmaradása miatt, a Versenyszabályzat 2.4.3 és 5.4 pontjai alapján 

az alábbi határozatot hozza:  

 

Az U14 33 mérkőzés bajnoki pontjait és a győzelmet 5:0 gólkülönbséggel a Győri NEMAK-DANA 

ETO HC csapatának javára írja jóvá. A Gepárd JE csapatával szembeni eljárási díj mértékéről a 

Szakmai Bizottság dönt.  

 

I N D O K L Á S  

 

2.4.3 Mérkőzés lemondása  

Ha egy csapat nem tud a mérkőzésen megjelenni, vagy a mérkőzést nem tudja megrendezni, 

haladéktalanul értesítenie kell az ellenfelet, a VB-t és a Játékvezetői Egyesületet. A Versenyiroda a 

lemondás indokának (indokainak) vizsgálata után dönt a mérkőzéssel kapcsolatban. (Eljárási díj, 

fegyelmi eljárás kezdeményezése stb.) sem egyértelmű, valamennyi körülmény (pl. a vesztes csapat 

igazolása vagy óvása) és a lehetőségek figyelembevételével elrendeli a mérkőzés újrajátszását, vagy 

a pályán elért eredményt hagyja jóvá. 

 

5.4 Várakozási idő  

Várakozási idő helyi csapatnál nincs, más helységből érkező csapatnál 30 perc. Amennyiben a 

mérkőzés eredeti kezdési időpontja után 30 perccel a vendégcsapat nem áll fel játékkezdésre, meg 

nem jelent csapatnak kell tekinteni. Amennyiben az érdekelt csapatok és a játékvezetők a késés 



 
ellenére a mérkőzés lejátszásában egyeznek meg, az elkéső csapatot eljárási díj terheli (versenykiírás). 

A késve érkező csapat az előrelátható késésről, annak okáról és várható mértékéről köteles a másik 

felet haladéktalanul értesítenie. 

 

A Győri NEMAK-DANA ETO HC 2017. szeptember 13-án küldte el a mérkőzés időpontját a 

Versenyirodának. Az időpont a tájékoztatás után azonnal felkerült az online rendszerbe, illetve az MJSZ 

honlapjára is. A Gepárd csapat edzője arra hivatkozva, hogy későn kaptak tájékoztatást a kezdési 

időpontról, nem tudja vállalni az utazást. A Versenyiroda 2017. augusztus 23-án minden csapatnak 

kiküldte a sorsolást, amiben a pontos mérkőzésnapok szerepelnek. A Versenyiroda emailben felhívta 

a Gepárd csapatának edzőjének figyelmét arra, hogy minden mérkőzést le kell játszani, a mérkőzés 

napját tudták előre. A Gepárd edzője egy későbbi emailben arra hivatkozott, hogy a pénteki és a 

szombati kvalifikációs mérkőzések között nincsen 24 óra különbség. Az U14-es bajnokság 

lebonyolítását a Szakmai Bizottság irányelvei alapján a Versenyiroda készítette el, amit a Szakmai 

Bizottság 2017. július 31-én jóváhagyott. A Versenyiroda, mivel a kiírt mérkőzés kezdési időpont a 

Versenykiírásnak megfelel, jelezte a Gepárd edzőjének, hogy egyeztessen a Győri NEMAK-DANA ETO 

HC edzőjével, hogy tudnak-e azon a napon egy későbbi kezdési időpontot felajánlani. Továbbá a 

Versenyiroda jelezte, hogy amennyiben nem állnak ki a mérkőzésre, az eredményt 5:0-val az ellenfél 

csapatának írja jóvá. További levelezés nem történt az ügyben. A Gepárd csapata előzetesen nem 

tájékoztatta a Győri NEMAK-DANA ETO HC csapatát arról, hogy a mérkőzésre nem utaznak el.  

A Versenyiroda a fenti szabályok, valamint a körülmények figyelembe vételével a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott. 

 

 

A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 

 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 18. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

                   Garbacz Ádám 
        versenybírósági munkatárs 
 
A határozatot kapják: Gepárd JE 
                                        Győri NEMAK-DANA ETO HC 


