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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 és Fegyelmi Bizottsága megtárgyalta 

dr. Kolbenheyer Zsuzsanna és Örsi Bence, a női szakág vezetőségének 2015. november 2-án 

benyújtott kérelmét, amelyben Gottlibet Zóra az eltiltásának időtartama alatt a női U18-as 

válogatottban történő szereplésének engedélyezését kérte. 

A Szakmai Bizottság és a Fegyelmi Bizottság elektronikus szavazás keretében akként 

határozott, hogy 

Gottlibet Zóra Vivien szül.: 1998.12.18 reg.sz.: 4345  

válogatottbeli szereplését az érvényben lévő eltiltásának időtartama alatt nem támogatja. 

Az MJSz Szakmai Bizottságának és Fegyelmi 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  

A női szakág vezetősége a kérelmében foglaltakat a következőkkel indokolta: 

„A női U18-as válogatott keret 2015. november 3-án és 4-én edzőtáborozik, majd 5-én 

csütörtökön Sheffieldbe utazik egy Négy Nemzet Tornára. A csapat repülővel utazik és a 

jegyeket már meg kellett váltani annak érdekben, hogy optimális áron tudjon a csapat 

utazni! Természetesen maximálisan egyet értünk Gottlibet Zóra Vivienre kiszabott 

büntetéssel és annak mértékével is, de szeretnénk kérni, hogy a büntetés letöltésének 

időzítését helyezzék át a visszaérkezésünk utáni időszakra, hogy az egyébként is nagyon fiatal 

játékosokból álló és szűk keret megfelelően fel tudjon készülni a 2016 januárjában 

Magyarországon, Miskolcon megrendezésre kerülő női U18-as IIHF Világbajnokságra.” 
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A Szakmai Bizottság és a Fegyelmi Bizottság megfontolta a kérelemben foglaltakat és 

kísérletet tett az eltiltást eredményező esetet bemutató videó felvétel beszerzésére, amelyet 

azonban 2015. november 3-án 16:00 óráig nem kapott meg, így nem állt módjában a 

jeleneten látottakat mérlegelni, tehát a döntés során a játékvezető pályán kiszabott ítéletére 

hagyatkozott.  

Mindkét bizottság egybehangzó véleménye, hogy a fegyelmi büntetéseknek a retorzív 

jellegük mellett preventív hatással is szolgálniuk kell, amelyet nagyban segít a játékosok 

számára is kiemelt jelentőségű válogatott eseményektől való eltiltás lehetőségének 

fenntartása. Minden játékosnak tudnia kell, hogy mi az, amit a pályán megengedhet 

magának, hogy hol van az a határ, amelyet sportemberként nem léphet át. Különösen igaz ez 

azon játékosokra, akik a nemzeti válogatottban képviselik hazánkat. A bizottságok éppen 

ezért nem tartják követendő gyakorlatnak azt, hogy egy szabály súlyos megszegéséért járó 

eltiltás időtartam alatt a szabályt sértő játékos címeres mezben szerepelhessen. Rossz 

üzenetet hordozna, ha a játékosok annak tudatában léphetnék át a szabályok adta 

határokat, hogy mindez válogatottbeli szereplésükre nem lesz kihatással. 

A fentiekre tekintettel a Szakmai Bizottság és a Fegyelmi Bizottság a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott. 

 

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

 

Budapest, 2015. november 3.  

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 Somogyi Attila sk. 

 versenybírósági munkatárs 


