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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 Hegyi Márta, az MTK 
képviselőjének 2015. október 28-án benyújtott kérelmét, amelyben a Fissi Viktória U14-es 
korosztályú játékosának az U12-es bajnokságba történő versenyeztetésének engedélyezését 
kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy 

Fissi Viktória Anna szül.: 2003.07.04. 18883 

U12-es bajnokságban 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  

Hegyi Márta kérelmét a következőkkel indokolta. 
 
„Ezúton szeretnénk kérvényezni, hogy (18883) Fissi Viktória, 2003-ban született játékosunk 
idén visszajátszhasson, és így az U12-es korosztályban versenyezhessen. Miután tudjuk, hogy 
az U12-es korosztályba – a szabályok értelmezése szerint – nincs visszajátszási lehetőség, 
emiatt a saját – U14-es – korosztályába neveztük be. Jelenleg az U14-es korosztályhoz képest 
jelentős elmaradottságot mutat, így bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk ebben a 
korosztályban versenyeztetni. 
 
Viki a 2013-2014-as szezonban kezdte el nálunk a jégkorongot, de abban a szezonban még 
nem versenyeztettük. Egy év előkészítő versenyszezon van mögötte, ahol is a mérkőzések és 
edzések jó részén nem vett részt, miután a tavalyi év folyamán mindkét térdét műteni 
kellett, amit szükség esetén orvosi papírokkal tudunk bizonyítani. 
 
2015. szeptember elején tért vissza hokizni, de jelenleg fokozatosan szoktatjuk vissza a 
terheléshez, csak heti két edzésen vesz részt. 
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Viki nagyon szeretne mérkőzéseken részt venni, amire jelenleg az előkészítő korosztály a 
legalkalmasabb. Különös tekintettel a térdműtétjeire, a sérülésfaktor ebben a korosztályban 
szintén alacsonyabb.” 
 
A Szakmai Bizottság elfogadta Hegyi Márta érvelését, ezért a kérelemben foglaltakat 
támogatólag jóváhagyta. 
 
A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 
Budapest, 2015. november 9.  

A kiadmány hiteléül: 
 

 Somogyi Attila sk. 
 versenybírósági munkatárs 


