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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. december 17-én megrendezésre került 
U12 436 Sportország SC – ESMTK-Justitia SC mérkőzés jegyzőkönyvében és eseménynaplójában 
szereplő sportorvosi engedély nélkül pályára lépő játékos esetének vizsgálata után az MJSZ 
Versenyiroda a következő határozatot hozta:  
 

KISS-SIMONNÉ HAJDAMÁR ANDREÁT ÍRÁSBELI FIGYELMEZTETÉSBEN RÉSZESÍTI. 

 

I N D O K L Á S  

A mérkőzés jegyzőkönyvének és eseménynaplójának utólagos vizsgálatakor kiderült, hogy 
mérkőzésre nevezett Rácz Benedek, ESMTK-Justitia játékosának sportorvosi igazolása nem volt a 
helyszínen, eredeti példányát az edzők nem tudták bemutatni. A jegyzőkönyvvezetőnek emailben 
lefotózva elküldték az igazolást. Erről a játékvezetőt nem tájékoztatta a mérkőzés elején. A játékos 
játszott a mérkőzésen. 
 
Versenyszabály: 

 
5.1 Nevezés a mérkőzésre 
Az MJSZ által rendszeresített, fényképpel ellátott, érvényes sportorvosi engedéllyel (5. sz. melléklet) 
rendelkezik. (Nem EU-s orvos által kiadott sportorvosi igazolás csak hiteles magyar fordítással együtt 
érvényes.) A sportorvosi igazolások érvényessége 18 év alatt: 6 hónap, 18 év felett: 1 év). Amennyiben a 
sportorvosi engedély eredeti példányát eljuttatja az MJSZ 22 Versenyirodájának, az rögzítésre kerül és 
érvényessége az elektronikus versenyengedélyen megjelenik. A sportorvosi engedély érvényességének 
lejártakor újra el kell juttatni az MJSZ Versenyirodájához az eredeti példányt, hogy a határidő 
módosítható legyen. Ameddig nem kerül módosításra a határidő, addig a mérkőzésre vitt eredeti, 
hiánytalanul kitöltött, tárgyévi fényképpel ellátott engedély is elfogadható. Az esetről eseménynaplót kell 
készíteni. 

 



 

 

A Versenyiroda megállapította, hogy Kiss-Simonné Hajdamár Andrea versenybíró súlyos hibát követett 
el, amikor a sportorvosi engedélyt egy fénykép alapján ellenőrizte, erről a játékvezetőt nem 
tájékoztatta és engedte, hogy a játékos részt vegyen a mérkőzésen.  

A Versenyiroda a Versenyszabály és a Versenykiírások alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott. 
 
A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 
 
 
 
Budapest, 2017.december 18. 
 

 

A kiadmány hiteléül: 

                  Garbacz Ádám 
               MJSZ Versenyiroda 
 
 
A határozatot kapják:  Kiss-Simonné Hajdamár Andrea 
 Balog Péter - egyesületi versenybíróság vezetője                 


