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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 20-ra kiírt U16 33 MAC Budapest 

B – Kazincbarcikai Ördögök mérkőzés elmaradása miatt, a Versenyszabályzat 5.1 és 5.2 pontjai alapján 

az alábbi határozatot hozza:  

 

Az U16 33 mérkőzés bajnoki pontjait és a győzelmet 5:0 gólkülönbséggel a MAC Budapest B 

csapatának javára írja jóvá. A Kazincbarcikai Ördögök csapatával szembeni eljárási díj mértékéről a 

Szakmai Bizottság dönt.  

 

I N D O K L Á S  

 

5.1 Nevezés a mérkőzésre  

A mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt 45 perccel a csapatok képviselőinek a mérkőzésre nevezett 

játékosok és hivatalos személyek listáját (kötelezően minimum 1 edző) − mezszámmal, család- és 

utónévvel, csapatkapitány („C”) és segítő(k) („A”) megjelölésével − pontosan kitöltve és aláírva kell 

leadniuk a mérkőzés versenybíróságnak a mérkőzés nevezési lapon. A mérkőzés nevezési laphoz 

mellékelni kell az edzőként megjelölt személy edzői igazolványát (vagy másolatát) is.  

 

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.  

• Ugyanazon a napon nem szerepelt bármilyen korosztály részére a nemzeti vagy más IIHF 

tagszövetség, vagy maga az IIHF által kiírt/szervezett/támogatott vagy elismert meghívásos 

nemzetközi liga, bajnoki, kupa vagy válogatott mérkőzésen (a továbbiakban együtt: hivatalos 

mérkőzés). Ugyancsak nem nevezhető a játékos a mérkőzésen, ha ugyanazon a napon, a jelen 

versenyszabályzat hatálya alá tartozó mérkőzést követően újabb hivatalos mérkőzésen venne részt. 

Amennyiben ez utóbb megtörténne, a jelen versenyszabályzat hatálya alá tartozó mérkőzés esetében 

az utólagos jegyzőkönyv ellenőrzés során illetéktelen játékosnak kell tekinteni. Rendkívüli esetben az 

érintett egyesület kérelmére az MJSZ Versenybírósági Bizottsága egyedi felmentést adhat a korlátozás 

alól. A kérelem csak abban az esetben engedélyezhető, ha legkésőbb a mérkőzést megelőző 

munkanapon 14:00 óráig írásban megküldésre kerül az MJSZ Versenyirodája számára.  

• Egy adott korosztályban a versenykiírásban meghatározott számban lehet külföldi játékost 

szerepeltetni a mérkőzés nevezési lapon. „Hokikülföldinek” kell tekinteni azt a játékost, aki magyar 

csapatban külföldi állampolgárként, illetve külföldi csapatban nem az adott ország állampolgáraként 

vesz részt az MJSZ által szervezett bajnokságokban. Mérkőzés nevezési lapon történő szerepeltetése 

beleszámít a külföldi játékosokra vonatkozó korlátozásba.  

 

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.  

 

 

5.2 Minimális létszám  

A bajnoki és kupamérkőzés kezdetekor pályára lépő csapatok minimális kezdő létszámát a 

versenykiírás tartalmazza.  

A csapat létszámának tekintetében a mérkőzés kezdési időpontjában ténylegesen játékra kész 

játékosok számát kell figyelembe venni.  

Ha egyéb mérkőzések kezdetekor egy csapat létszáma nem éri el a fenti minimumot, a mérkőzés 

hivatalosan megrendezhető, azonban a hiányos létszámú csapatot eljárási díjjal kell terhelni és a 



 
csapattól − amennyiben pontot szerez, − egy bajnoki pontot le kell vonni. Egy adott versenyévadban 

egy alkalommal a hiányos létszámú csapat mentesül a pontlevonás alól.  

 

Amennyiben a mérkőzés alatt egy csapat mezőnyjátékosainak száma sérülés, végleges 

kiállítás, illetve egyéb ok miatt a megengedett minimális létszám alá (10+1) csökken, a 

játékvezetőnek a mérkőzést félbe kell szakítania. A versenyszabály vonatkozó rendelkezéseivel 

összhangban a mérkőzésen egy csapat minimális létszámának megállapításánál a személyre szóló, 

csak fegyelmi büntetéssel (10’) kiállított játékos – függetlenül attól, hogy visszatérhet a játékba vagy 

nem – a minimális létszámba beleszámít. A játékosnak – büntetése letöltéséig, ill. a mérkőzés 

befejezéséig, amennyiben ezt sérülés nem akadályozza – a büntetőpadon kell tartózkodnia. 

 

 

A Kazincbarcikai Ördögök csapata 10+1 fővel érkezett a mérkőzésre, azonban a sportorvosi 

engedélyek ellenőrzésénél kiderült, hogy két játékosáé hiányzik, így mindössze 9 játékra kész tagja 

volt a csapatnak a mérkőzés kezdetekor. 

 

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 25. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

                    Szigeti Ágnes 
        versenybírósági munkatárs 
 
A határozatot kapják: Kazincbarcikai Ördögök 
                                        MAC Budapest B 


