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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 Bukor László, a Vasas SC 

képviselőjének 2016. január 28-án benyújtott kérelmét, amelyben az egyesület az FTC-ből igazolt, U14-es 

bajnokságban „ragadt” előkészítő korosztályú kapusának az U12-es bajnokságban történő 

versenyeztetésének, valamint másik kapusának az U12 „A” csapatból a „B” csapatba történő 

átnevezésének  engedélyezését kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy 

Balázs Olivér szül.: 2004.02.06. reg.sz.: 14371 

U12-es bajnokságban történő versenyeztetését, valamint 

Eőry Sebestyén szül.: 2005.06.12. reg.sz.: 15040 

U12 „A” csapatból „B” csapatba történő átnevezését 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  

Bukor László kérelmét az alábbiakkal indokolta: 

„A játékos a szezon eddigi részében az FTC kölyök csapataiban védett, és a szabályok szerint 

meghatározott mérkőzésszám elérése után fennragadt az U14-es bajnokságban. A kölyök csapatunkban 

jelenleg 4 korosztályos kapus van, így nálunk előreláthatóan nem lesz lehetősége feljátszani ebben az 

idényben. Az U12 "B" csapatunk kanadai kapusa, Benjamin Holmes viszont elhagyta a csapatot, így ott 

jelenleg csupán 1 kapusunk van, Bogáti Bianka. Az év eleje óta kölcsönadott Kiss-Szigeti Mátét nem 

tudjuk visszahozni Jászberényből, mert nincs másik korosztályos kapusuk, a minis kapusaink pedig 
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kettős igazolással a Szigeti Bikák csapatában védenek az előkészítő bajnokságban, ahol szintén nincs 

más kapus rajtuk kívül. Balázs Olivérnek tudása alapján mindenképpen az előkészítő "A" bajnokságban 

szeretnénk játéklehetőséget adni, de nem szeretnénk elvenni a játéklehetőséget két első éves előkészítős 

kapusunktól sem, ezért az "A" csapatba nevezett Eőry Sebestyént ezzel egyidejűleg át szeretnénk nevezni 

az U12 "B" csapatunkba, amivel megoldódnának a "B" csapat kapus gondjai is.” 

 

A Szakmai Bizottság elfogadta a Vasas SC képviselőjének érvelését, ezért a kérelemben foglaltakat 

támogatólag jóváhagyta. 

 

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

 

Budapest, 2016. január 29.  

A kiadmány hiteléül: 

 

 Somogyi Attila sk. 

 versenybírósági munkatárs 

 


