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Ügyiratszám: SZB035/2015-2016 Tárgy: Határozat Babic Vladimir 

Ügyintéző: Somogyi Attila  kezdeményezése 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 Babic Vladimir 2015. 
október 20-án benyújtott kérelmét, amelyben szakmai támogatását kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy 

az U10 Gyerek Világbajnokság megszervezését 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  

Babic Vladimir kérelmét az alábbiakkal indokolta. 

„Idén először szeretnék elindítani egy projektet, amelyet aztán az ezután következő években 
szeretnék továbbvinni – egyfajta hagyományt kialakítani belőle. 

Az elképzelés, hogy egy egynapos tornát szervezünk, amelyen minimum 160 gyerek tudna 
részt venni tizenhat csapatban. A játékosok kizárólag Magyarországról, magyar gárdákból 
érkeznének – azonban különböző egyesületek játékosai játszhatnának együtt. 

Ahogy beneveznek a játékosok a szervezők kisorsolják, hogy melyik játékos, melyik 
csapatban fog játszani. A tizenhat alakulat élére magyar utánpótlás edzőket hívnánk meg. 

Európában már működő modell ez – Svájcban például Stanley Cup néven fut hasonló torna. 
Mi lényegében ugyanezt szeretnénk átültetni Magyarországra, azzal a különbséggel, hogy 
nem NHL-es elnevezéseket adnánk a csapatoknak, hanem az adott év felnőtt A csoportos 
világbajnokságon résztvevő országok nevei alá tömörülnének a gyerekek. 

A tornán minden résztvevő hat meccset játszana (2x12 perces mérkőzéseket). A helyszín a 
Dunaújvárosi Jégcsarnok lenne, a dátum is megvan már: 2016. március 5-e, szombat. 
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A torna szervezése már augusztusban elindult, támogatókat már sikerült találni. Szerettem 
volna, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség is tudjon arról, hogy egy ilyen megmérettetést 
szervezek, s azt is hogy engedélyezze, illetve támogassa – nem anyagilag, hanem inkább 
szakmailag – a kezdeményezést. 

A tornával szeretnénk az U10-es játékosoknak több játéklehetőséget biztosítani, illetve egy 
olyan helyszínt és alkalmat adni, hogy a különböző csapatok játékosai megismerjék egymást 
– ezzel közelebb kerülve az ellenfelekhez és a sporthoz egyaránt és kialakítva egy még 
szorosabb, családiasabb jégkorongos társadalmat.” 

A Szakmai Bizottság messzemenően egyetért Babic Vladimir kezdeményezésével, ezért az 
U10 Gyerek Világbajnokság megszervezésének szakmai támogatásáról döntött. 
 
A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 
Budapest, 2015. november 9.  

A kiadmány hiteléül: 
 

 Somogyi Attila sk. 

 versenybírósági munkatárs 


