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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 megtárgyalta a KMH Kft. kérelmét, amelyben a Horváth 

Dominika (2000. 11. 08) ugyanazon a napon két női mérkőzésen történő szerepeltetésének engedélyezését 

kérte. A Versenyiroda a Versenyszabályzat 5.1 pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

Horváth Dominika (szül.: 2000. 11. 08. reg. szám: 5663) ugyanazon a napon két női mérkőzésen 

történő szerepeltetését NEM támogatja. 

 

I N D O K L Á S  

5.1 Nevezés a mérkőzésre 

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

• 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 

 

A Versenyiroda kikérte a Női Szakág vezetőinek véleményét, akik megerősítették a szabályban 

leírtakat. Álláspontjuk szerint az edző kompetenciája eldönteni, hogy a játékos egyéni fejlődését melyik 



 
mérkőzés támogatná nagyobb mértékben. Ennek függvényében kell eldönteni, hogy a kettő közül 

melyik mérkőzésre nevezzék. 

 

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

 

 

 

Budapest, 2017. október 20. 
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