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Ügyiratszám: SZB068/2015-2016 Tárgy: Határozat a DAB kérelme 

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 Jávorics Gábor, a Dunaújvárosi 

Acélbikák edzőjének 2016. január 7-én benyújtott kérelmét, amelyben egy U12-es korosztályú kapusa 

számára felmentést kér a feljátszási korlát alól, valamint két, a feljátszási korlátot meghaladóan az U14-

es bajnokságban szereplő U12-es korosztályú játékosának az U12-es bajnokságba történő 

visszanevezésének engedélyezését kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy 

Gyura Barnabás szül.: 2004.07.08. reg.sz.: 13993 

feljátszási korlátozását feloldja, így a kapus az U14 B és az U12 A bajnokságban egyaránt pályára léphet, 

azonban 

Lengyel Ákos szül.: 2004.03.05. reg.sz.: 10106 

Piszmann Tamás szül.: 2005.01.08. reg.sz.: 10505 

feljátszási korlátozását nem oldja fel, és az U12-es bajnokságba történő visszanevezésüket 

nem 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. 

A kérelem sürgősséggel kért elbírálása miatt a Dunaújvárosi Acélbikák egyesülete 50.000 Ft+ÁFA eljárás 

díj megfizetésére köteles. 

I N D O K L Á S  

Jávorics Gábor kérelmét az alábbiakkal indokolta: 
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"A szezon kezdetén egy kapust neveztünk az U 14 B csapatba, Kamondy Dominikot. Nem számítottunk 

azonban arra, hogy ő négy mérkőzés után távozik az egyesülettől és máshol folytatja pályafutását. 

Mivel kapus nélkül maradt az U14 B csapatunk, amelyik a C csoportban játszik, ezért az előkészítő 

korosztályból tudtunk csak kapust feljátszatni Gyura Barnabás személyében. Kóczián Balázs kettős 

versenyengedéllyel szintén nálunk szerepel, de mivel Kiskőrösön az U14 C bajnokságba van nevezve, 

ezért nálunk csak az U12-es korosztályban tud védeni. 

Az U14 C csoportban Gyura Barnabás elérte a hat mérkőzéses feljátszási limitet, jelenleg tíz meccsnél tart, 

ezért ő már nem tud visszajátszani a saját U12-es korosztályába." 

A Szakmai Bizottság elfogadta a Dunaújvárosi Acélbikák edzőjének érvelését, ezért a kérelem ezen 

részében foglaltakat támogatólag jóváhagyta. 

Jávorics Gábor kérelmének másik részét az alábbiakkal indokolta: 

’A Dunaújvárosi Acélbikák edzői rosszul értelmezték a szabályokat, amelynek következtében két 

játékosunk (Lengyel Ákos 2004, Piszmann Sándor 2005) került abba a helyzetbe, hogy túl sok feljátszás 

miatt nem szerepelhetnek a saját korosztályukban. Mindkét játékos 7-7 mérkőzést játszott az U14 B 

csapatunkban, az U14 C csoportban, ami miatt az U12-es csapat már nem játszhatnak. Ezután őket már 

csak a saját (U12) korosztályukban szeretnénk játszatni.” 

A Szakmai Bizottság e kérésben foglaltakat nem találta indokoltak, tekintettel arra, hogy a 

versenykiírásban egyértelműen rögzítve vannak a feljátszás feltételei,  amelyek alóli felmentés olyan 

precedenst teremtene, amely valamennyi csapat számára megfelelő alapot jelentene hasonló tartalmú 

kérelem benyújtására, a DAB ezirányú kérelmét ebből kifolyólag nem támogatta.  

 

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

 

Budapest, 2016. január 8.  

A kiadmány hiteléül: 

 

 Somogyi Attila sk. 

 versenybírósági munkatárs 

 


