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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 22-én megrendezésre került 
U20 38 Pesterzsébeti HC-Győri NEMAK DANA ETO HC mérkőzés jegyzőkönyvének utólagos 
vizsgálatakor felmerülő jogosulatlan játék ügyében eljárást indított. Az esetet kivizsgálta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Az U20 38 mérkőzés pályán elért eredményét hagyja jóvá, azonban a szabálytalan nevezés miatt 
50 000 Ft + ÁFA eljárási díj megfizetésére kötelezi a Pesterzsébeti HC csapatát. 

 

I N D O K L Á S  

A mérkőzés jegyzőkönyvének utólagos vizsgálatakor kiderült, hogy mérkőzésre nevezett játékosok 
között három külföldi állampolgárságú és egy túlkoros játékos volt. A korosztályos 
Versenykiírás ezt nem teszi lehetővé.  
 

U20 Versenykiírás: 
 

KORLÁTOZÁS A MÉRKŐZÉSEN: Egy mérkőzésen legfeljebb 3 túlkoros, 1997.01.01-je és 1997.12.31-e 
között született, vagy 3 külföldi állampolgárságú (LOA-val/ITC-vel szereplő) játékos léphet pályára. A 
túlkorosok és a külföldi állampolgárságú játékosok száma kombinálható, azonban adott mérkőzésen 
nem haladhatja meg a 3-at. Túlkoros külföldi állampolgárságú játékos szerepeltetése nem megengedett. 
 

6.7 Illetéktelen Játékos 

Az a pályára lépő játékos, aki az 5.1 pontban foglaltaknak nem felel meg, illetéktelen játékosnak minősül. 
Amennyiben a mérkőzés folyamán illetéktelen játékos lép a pályára, a mérkőzés versenybíróságnak, 
illetve a játékvezetőnek a játékot azonnal meg kell szakítania a játékos jogosulatlan szereplése miatt. A 
játékost a jégről és a cserepadról el kell távolítani, majd a mérkőzést folytatni kell. Az esetről 
eseménynaplót kell felvenni. A fenti esetben, illetve ha csak a későbbi jegyzőkönyv ellenőrzés során derül 
fény arra, hogy az egyik csapatban jogosulatlanul szerepelt játékos, az MJSZ Versenybírósági Bizottsága 



 

 

az esetet köteles kivizsgálni, és az összes tény birtokában dönteni a felelősök kilétéről. Elmarasztalás 
esetén a győzelemért járó pontokat − 5:0 gólkülönbséggel, vagy ha az számára kedvezőbb, a pályán elért 
eredményt −, döntőben a győzelmet a vétlen csapat javára kell igazolni. 

 
A Versenyiroda megállapította, hogy a harmadik külföldi állampolgárságú játékos (a csere kapus) nem 
lépett pályára a mérkőzés során, azonban az edző hibázott, amikor nevezte a mérkőzésre a játékost. A 
szabálytalanságot a helyi versenybírónak is észre kellett volna vennie. 

A Versenyiroda a Versenyszabály és a Versenykiírások alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott. 
 
A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 
 
 
 
Budapest, 2017. november 28. 
 

 

A kiadmány hiteléül: 

        Horváthné V. Gabriella 
                Versenyiroda 
 
 
A határozatot kapják: Pesterzsébet HC 


