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e-mail: attila.hokiveb@gmail.com  

 

H A T Á R O Z A T 

A Magyar Jégkorong Szövetség Szakmai Bizottsága megtárgyalta Ladányi Balázs, a Debreceni 

Hoki Klub sportszakmai igazgatója által 2015. október 5-én benyújtott kérelmet, amelyben az 

egyesület mérkőzésenként 3 túlkoros játékos U20-as bajnokságban történő 

versenyeztetésének engedélyezését kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy a DHK 

kérelmében foglaltakat nem támogatja, az egyesület számára a korosztályos 

versenykiírásban foglaltaktól történő eltérést nem engedélyezi. 

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  

Ladányi Balázs a kérelmében foglaltakat a következőkkel indokolta: 

 a DHK junior kerete szűkös, mindössze 18 játékosból áll, ebből 7 személy túlkoros, 
1994-95-ös születésű; 

 a túlkorosok között három olyan játékosuk van, akik az EBYSL-ben a légiós korlátozás, 
a magyar junior bajnokságban pedig életkoruk miatt alig kaphatnak játéklehetőséget; 

 ezek a játékosok nem tagjai a DHK MOL ligás keretének, nem vesznek részt a felnőtt 
csapat edzésein; 

 szereplésükre a junior csapatnak szüksége lenne, de a személyes szakmai fejlődésük 
is a jelenleginél jóval több játéklehetőséget igényelne. 

A Szakmai Bizottság a DHK érvelését megfontolva a kérelemben foglaltakról a rendelkező 
rész szerint határozott. A döntése során figyelemmel volt arra a körülményre, hogy a 
korosztályos versenykiírások elfogadásakor alapelvként fogalmazódott meg a túlkoros 
játékosok létszámának fokozatos csökkentése. 
 

mailto:attila.hokiveb@gmail.com


 

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG 
SZB032/2015-2016 

 2 

A Szakmai Bizottság felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az UTE és a DAB együttesére 
vonatkozó kedvezményt a korábbiakban csupán a két csapat jelenlegi helyzetére tekintettel 
biztosította, még a bajnoki szezon megkezdése előtt, a Debreceni HK esetében azonban a 
csapat zavartalan bajnoki versenyzése szempontjából a korosztályos versenykiírástól való 
eltérést nem látja indokoltnak. 
 
A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 
Budapest, 2015. október 21.  
 

A kiadmány hiteléül: 
 

 Somogyi Attila sk. 

 versenybírósági munkatárs 


