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Ügyiratszám: SZB022/2015-2016 Tárgy: Határozat Barát Artur 

Ügyintéző: Somogyi Attila  kérelme ügyében 

Telefon: 06/20-941-3800 

e-mail: attila.hokiveb@gmail.com  

 

H A T Á R O Z A T 

A Magyar Jégkorong Szövetség Szakmai Bizottsága megtárgyalta Maretics György, a Pécsi 

Skacok képviselőjének 2015 szeptemberében benyújtott kérelmét, amelyben négy játékos 

kettős versenyengedéllyel történő versenyeztetését kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy az 

Arnold Levente szül.: 2005.10.06. reg.sz.: 13856 

Szendelbacher Ervin szül.: 2005.11.05. reg.sz.: 13858 

Szuchovszky Barnabás szül.: 2005.03.09. reg.sz.: 13861 

játékosoknak a Szekszárdi JE U12-es, és a Pécsi Skacok U14-es csapatában, kettős 

versenyengedéllyel történő párhuzamos versenyeztetését nem támogatja, míg  

Brunner Roni szül.: 2006.09.23. reg.sz.: 18026 

a Pécsi Skacok U10-es és a Szekszárdi JE U12-es csapatában kettős versenyengedéllyel 

történő versenyeztetését támogatja. 

Az MJSz Versenybíróságának és Szakmai Bizottságának jelen határozatba foglalt döntése 

ellen két munkanapon belül nyújtható be fellebbezés az MJSz főtitkárához a 

versenykiírásban meghatározott fellebbezés díj befizetésének egyidejű igazolásával. 

Jelen határozat elektronikus úton kerül közlésre. 

I N D O K L Á S  

Maretics György kérelmét azzal indokolta, hogy a 2015-16-os idényben U12-ben a Szekszárd 

indít csapatot, ahová a Pécs ad kölcsön játékosokat, míg az U14-es bajnokságban a Pécs 

szerepel, amely együttesbe a Szekszárd ad kölcsön játékosokat, továbbá kiemelte, hogy 

három U12-es korosztályú játékosa már két éve felsőbb korosztályban játszik. Brunner Roni 

kapusra vonatkozó kérelme esetében akként nyilatkozott, hogy a Pécs U10-es csapatában 
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fennálló kapus-problémák megoldása érdekében kéri számára a kettős versenyengedély 

kiadását. 

A Szakmai Bizottság a mezőnyjátékosok esetében nem tartotta megalapozottnak a Pécs 

kérelmét, tekintettel arra, hogy a csapat létszáma az említett játékosok nélkül is biztosított, 

ezért a három, első éves U12-es játékos ügyében a rendelkező rész szerint határozott. 

A Szakmai Bizottság a kapusra vonatkozó kérés esetében egyetértett Maretics György 

érvelésével, ezért a kérelem rá vonatkozó részét támogatólag jóváhagyta. 

 

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

 

Budapest, 2015. október 8.  

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 Somogyi Attila sk. 

 versenybírósági munkatárs 


