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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 16-ra kiírt OBII 21 UTE Amatőr- DAB 

mérkőzés elmaradása miatt, a Versenyszabályzat 5.1 pontjai alapján az alábbi határozatot hozza:  

 

Az OBII 21 mérkőzés bajnoki pontjait és a győzelmet 5:0 gólkülönbséggel az UTE Amatőr csapatának 

javára írja jóvá, valamint a DAB csapatát 100.000 Ft+ áfa eljárási díj megfizetésére kötelezi.  

 

I N D O K L Á S  

5.1 Nevezés a mérkőzésre  

 

Csak az a játékos nevezhető a mérkőzésre, aki/akinek:  

• Versenyengedélye az adott sportszervezethez tartozik (szerepel a sportszervezet rajtlistáján).  

• Életkora megfelel az adott korosztálynak, illetve fel/lejátszás szabályának.  

• Nincs eltiltva és – a mérkőzés időpontjának változása esetén – a mérkőzés eredeti időpontjában is 

nevezhető lett volna (pályaválasztói csere nem számít mérkőzés-időpontváltozásnak).  

• 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 mérkőzés nevezési lap és az elektronikusan hozzáférhető dokumentumok alapján a mérkőzés 

versenybírósága és a játékvezető a mérkőzés kezdete előtt ellenőrzi a résztvevő játékosok 

játékjogosultságát, létszámát és kiállítja a mérkőzés jegyzőkönyvet. Az ellenőrzés során kiderült, hogy 

a DAB játékosainak sem a helyszínen nincsen érvényes sportorvosi igazolása, sem az online felületen 

nincsenek ezek feltüntetve.  

 

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. december 21. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

                    Goral Barbara 
        versenybírósági munkatárs 
 
A határozatot kapják: DAB 
                                        UTE Amatőr  


