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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 Bukor László, a Vasas SC 
képviselőjének 2016. augusztus 9-én benyújtott kérelmét, amelyben az egyesület két lány játékosának 
alsóbb korosztályú bajnokságban történő versenyeztetésének engedélyezését kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy 

Bukor Petra szül.: 2004.09.03. reg.sz.: 13424 

U12 A bajnokságban történő versenyeztetését és 

Jókai Szilágyi Kinga szül.: 1997.08.19. reg.sz.: 2335 

U16 B bajnokságban történő versenyeztetését támogatja.  

A Szakmai Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a nevezett sportolók visszajátszása kizárólag a 
határozatban megjelölt bajnokságok engedélyezett, át- illetve feljátszatásukra nincs lehetőség. 

A 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: 

" Kinga a felnőtt női válogatott erőssége, minden esélye megvan arra, hogy a következő idényben rangos 
külföldi bajnokságba igazoljon, viszont tanulmányai miatt ebben az idényben még mindenképpen 
Magyarországon kell játszania. Fejlődése szempontjából nagyon fontos lenne, hogy addig is a lehető 
legmegfelelőbb szinten, fiúk között tudjon játszani, amihez a serdülő "A" bajnokság lenne számára az 
ideális megoldás. Ebben a korosztályban a fiúk fizikailag már jóval erősebbek, mint a lányok, ezért a 4 év 
korkülönbség ebből a szempontból nem jelent előnyt számára. 
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Petra 2004. szeptemberében született, a tavalyi évet előkészítő "B" csapatunkban játszotta végig. Az 
előkészítő és a kölyök csapatok szakmai stábjának véleménye szerint a kölyök bajnokság még túl nagy 
lépés lenne számára, fejlődése szempontjából mindenképpen az lenne a legjobb, ha még egy évet az 
előkészítő korosztályban tölthetne. Kölyök korosztályban jelenleg egy a tavalyinál jóval erősebb 25 fős 
keret áll az edzők rendelkezésére, amelyikkel reális esélyünk van az "A" csoportba jutásra, ezért Petra 
valószínűleg nem kapna túl sok játéklehetőséget ebben az idényben. Az előkészítő bajnokságban viszont 
az "A" csapatban számítanánk rá, ami a tavalyi évhez képest neki is előrelépés lehetne.” 

A Szakmai Bizottság elfogadta az indoklást, így a kérelemben foglaltakat támogatólag jóváhagyta. 

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

Budapest, 2016. augusztus 26.  

A kiadmány hiteléül: 

 Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna sk. 
 a Szakmai Bizottság elnöke 


