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Ügyiratszám: SZB057/2015-2016 Tárgy: Határozat a HC Kiskőrös 
Ügyintéző: Somogyi Attila  kérelme 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 Szekeres Károly, a HC 
Kiskőrös képviselőjének 2015. november 18-án benyújtott kérelmét, amelyben két, serdülő 
korosztályú játékosnak a HC Kiskőrös U14-es csapatában történő versenyeztetésének 
engedélyezését kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy 

Csipak István szül.: 2001.04.20. reg.sz.: 13543 
Vlcskó Balázs szül.: 2001.02.11. reg.sz.: 16004 

U14-es korosztályban 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  

Szekeres Károly kérelmét a következőkkel indokolta. 
 
"Sajnálatos módon egyesületünk nem szerepelhet felsőbb korosztályos bajnokságban, mivel 
a nevezéshez szükséges minimális létszám nem áll rendelkezésünkre. Az említett probléma 
miatt a már az U14- es korosztályból kinőtt játékosaink  egy része megpróbált más csapatnál 
lehetőséghez jutni, a másik része viszont jelenleg farkasszemet néz a versenysport korai 
befejezésének szomorú tényével. Továbbá létszámcsökkenéssel számolhatunk a más 
csapatokhoz eligazoló, valamint tanulmányait más városban folytató gyerekek esetében is. 
  
Így félő, hogy egy esetleges megbetegedés, vagy sérülés esetén nem tudunk pályára lépni a 
minimális létszám, vagy kapus hiányában.  
  
Egyesületünknél jelenleg van két olyan sportoló, akik az U14-es korosztályból kinőttek és 
nem sikerült más csapatban elhelyezkedniük. Név szerint a 2001-ben született kapus, Vlcskó 
Balázs, valamint a szintén 2001-es születésű játékos, Csipak István.     

mailto:attila.hokiveb@gmail.com
http://regi.icehockey.hu/magyar/reg_profil.php?mit=16004
http://regi.icehockey.hu/magyar/reg_profil.php?mit=16004
http://regi.icehockey.hu/magyar/reg_profil.php?mit=13543


 

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG 
SZB057/2015-2016 

 2 

Ez a két sportoló jelenleg is készül az U14-es csapatunkkal, de a szabályzat értelmében nem 
bevethetők a mérkőzéseken, mivel kinőtték már ezt a korosztályt." 
 
A Szakmai Bizottság elfogadta Szekeres Károly érvelését, ezért a kérelemben foglaltakat 
támogatólag jóváhagyta. 
 
A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 

Budapest, 2015. december 2.  

A kiadmány hiteléül: 

 
 Somogyi Attila sk. 
 versenybírósági munkatárs 


