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Ügyiratszám: SZB031/2015-2016 Tárgy: Határozat a MAC-Marilyn kérelme 
Ügyintéző: Somogyi Attila  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 Buzás Norbert, a MAC 
Budapest Jégkorong Akadémia edzőjének 2015. szeptember 25-én benyújtott kérelmét, 
amelyben öt, U12-es korosztályú lány játékosnak a MAC Girls U10-es csapatában történő 
versenyeztetése engedélyezését kérte. 

A Szakmai Bizottság 2015. október 1-jén tartott ülésén akként határozott, hogy 

Vadócz Rozália szül.: 2005.11.22. reg.sz.: 12170 
Őrsi Kata szül.: 2005.02.05. reg.sz.: 13325 
Véghelyi Dóra szül.: 2005.10.17. reg.sz.: 16640 
Simon Viktória szül.: 2005.11.21. reg.sz.: 21064 
Menyhárt Hanna szül.: 2005.10.07. reg.sz.: 18822 

játékosoknak a MAC Girls U10-es együttesében történő versenyeztetését nem 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  

Buzás Norbert kérelmét azzal indokolta, hogy egyesületükben jelenleg több lány játékosuk 
van U8-10-12 korosztályokban, akiket szeretnének együtt játszatni. Azokon a tornákon 
indulnának legfőképpen, ahol még nem telt be a létszám illetve ahol szívesen látnák ezt a 
vegyes korosztályú lánycsapatot. Egy ilyen kezdeményezés segíthet a későbbiekben a női 
jégkorongnak abban, hogy könnyebben toborozhassanak lányokat sportágunkba. 

 
A Szakmai Bizottság ezzel szemben akként foglalt állást, hogy ebben a korosztályban a 
legnagyobb a különbség a fiúk és a lányok fejlettségi szintje, fizikai adottságai között, éppen 
ezért került a korosztályos versenykiírásba az a rendelkezés, amely nem teszi lehetővé az 
U12-es korosztályú játékosok lejátszását az U10 korosztály mérkőzésein. A Szakmai Bizottság 
a játékosok testi épségének biztosítása folytán jelen esetben sem találta indokoltnak a 
versenykiírástól való eltérést, ezért a kérelemben foglaltakat elutasította. 
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A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 
Budapest, 2015. október 2.  

A kiadmány hiteléül: 
 

 Somogyi Attila sk. 
 versenybírósági munkatárs 


