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Ügyiratszám: SZB078/2015-2016 Tárgy: Határozat a BALU-T SE 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 Ferenczi Gellért, a BALU-T SE 

elnökének 2016. február 10-én benyújtott kérelmét, amelyben az átigazolási időszak leteltét követően egy 

U16-os korosztályú játékosának a Pécsi Skacok U14-es bajnokságban szereplő csapatában történő 

versenyeztetésének engedélyezését kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy 

Sirok István Márk szül.: 2001.03.28. reg.sz.: 14974 

esetében eltekint az átigazolási határidő betartásáról és a Pécsi Skacok színeiben az U14-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  

Ferenczi Gellért kérelmét az alábbiakkal indokolta: 

„A VUB jelen szezonbeli megszűntetévével, igyekeztünk az ezen bajnokságban korábban versenyző 

fiataloknak versenyzési lehetőséget biztosítani. Ez az U12 (Szekszárdi JE) és U14 (Pécsi Skacok) esetében 

sikerült. Azonban maradt pár U16-os srácunk, akiket - bármennyire is szerettük volna - nem tudtunk bent 

tartani az MJSZ versenyrendszerében. Ők csak a helyi amatőr bajnokságban tudtak elindulni:) 

A legjobban annál a srácnál (Sirok István Márk, 2001.03.28. születésű) sajnáltuk ezt, aki helyi szinten 

kiemelkedik a mezőnyből. Sajnos azt vettük észre, hogy a kihívás hiánya befolyásolta a sportág iránti 

elkötelezettségét, és azt fontolgatja, hogy a szezon végén más sportág felé fordul. Pedig a szezon elején 

még arról beszéltünk, hogy a következő iskolaévre megpróbál bejutni egy akadémiára! 
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A hétvégén tudomásomra jutott, hogy külön engedéllyel egy-egy fiatal lefele játszhat. Ennek nagyon 

megörültem, mert úgy gondolom ez nagy lökést adhat a srác további elkötelezettségének, a sportágban 

maradásához. 

Ezért kérem, hogy méltányossági alapon szíveskedjetek engedélyezni, hogy a fenti srác az U14-es 

bajnokság még maradék pár meccsén versenyezhessen a Pécsi Skacok színeiben!” 

A Szakmai Bizottság elfogadta a BALU-T SE elnökének érvelését, ezért a kérelemben foglaltakat 

támogatólag jóváhagyta. 

 

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

 

Budapest, 2016. február 18.  

A kiadmány hiteléül: 

 

 Somogyi Attila sk. 

 versenybírósági munkatárs 

 


