U16
2016/2017
VASÁRNAP
(szerda)

JÁTÉKNAPOK (ALAPSZAKASZ)

(magyar csapatok határon túl játszott
mérkőzései, illetve határon túli csapatok
Magyarországon játszott mérkőzései esetén
ettől el lehet térni)

MÉRKŐZÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA

hétköznapokon: 15:30-at követően
szombaton: 9:30 – 20:00 óra között
vasárnap: 9:30 – 18:00 óra között

KORHATÁR

2001.01.01.- 2002.12.31.

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

„A” csop.: 15+1 (egy csapat esetén)
10+1 (két csapat esetén)
„B” csop.: 13+1

CSERE „A” ÉS „B” CSAPAT KÖZÖTT

2016. december 15. és 31. között;
maximum 5 fő;

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN

„A” csop.: 17
„B” csop.: 14

FELJÁTSZÁS

U14 „A”-ból U16 „A”-ba és „B”-be 5 (öt) fő;
U14 „B”-ből U16 „B”-be 5 (öt) fő;

ÁTJÁTSZÁS

„B” csapatból „A” csapatba korlátlan

LEJÁTSZÁS (NŐI KORHATÁR)

„A” vagy „B” csoportba
1998-1999-2000-es lány
(ha U16-ba nevezik, más korosztályban nem
szerepelhet)

BEMELEGÍTÉS

20 perc bemelegítés

BEMELEGÍTÉS KEZDETE

T-30 perc

JÉGFELÚJÍTÁS (MINIMUM FELTÉTEL)

bemelegítés előtt és után, szünetekben

JÁTÉKIDŐ

3x20 perc

HOSSZABBÍTÁS, BÜNTETŐLÖVÉS

kvalifikációban, alapszakaszban,
középszakaszban: 5 perc, majd büntetők,
mindkettő IIHF szabályok alapján
rájátszásban, helyosztókon, döntőben: 10 perc,
majd büntetők, mindkettő IIHF szabályok
alapján

U16 KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK
Az életkor megítélésénél a versenyévad befejező évének december 31. napját kell figyelembe
venni.
A mérkőzések kezdési időpontjaitól eltérni csak az érdekelt csapatok közös beleegyezésével
lehet. Iskolaszüneti napokon a „szombatra” vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
A mérkőzés az alábbiak szerint kerül lebonyolításra (minimum feltételek):
 Jégfelújítás bemelegítés előtt
 Bemelegítés kezdete: T-30 perc
 Bemelegítés időtartama: 20 perc
 Jégfelújítás bemelegítés után
 Jégfelújítás az 1. és a 2. harmadot követően
Ha egy sportszervezet az U16 korosztályban két csapatot indít („A” és „B” csapat), az U16 „B”
csapatból korlátlan számú játékos szerepelhet a sportszervezet U16 „A” csapatában, az U16
„A” csapatba nevezett játékos azonban nem szerepelhet a sportszervezet U16 „B”
csapatában.
Az U16 csapatból korlátlan számú játékos nevezhető a sportszervezet U18 mérkőzéseire, de
a feljátszók összlétszáma nem haladhatja meg a mérkőzésre saját korosztályból nevezettek
számát.
Serdülőkorú játékos (2001.01.01.-2002.12.31.) kizárólag írásbeli szülői és erre vonatkozó
sportorvosi engedéllyel nevezhető az U20, illetve az U25 mérkőzéseire.
Az U16 korosztályba NŐI sportolók visszajátszása csak annak az 1998-ban, 1999-ben, vagy
2000-ben született játékosnak engedélyezett, akit sportszervezete az U16 korosztályba
nevezett („A” vagy „B” csoport). Amennyiben U16-ba nevezik, más korosztályban nem
szerepelhet.
Azoknak az egyesületeknek, akik adott korosztályban két (vagy több) csapatot indítanak, a
döntők/helyosztók megkezdése előtt meg kell jelölniük, hogy melyik játékos melyik
csapatban fog pályára lépni. A döntők/helyosztók során az átjátszás nem megengedett.
A versenykiírástól való eltérés iránti Szakmai Bizottsági kérelmek benyújtásának határideje:
 „A” bajnokságra vonatkozóan: 2016.09.30
 „B” bajnokságra vonatkozóan: 2016.10.30
A határidőn túl kérelmet benyújtani csak különösen indokolt esetben, 100 000 Ft + ÁFA
eljárási díj megfizetése esetén lehet.
A versenykiírástól való – a Szakmai Bizottság engedélye nélküli – eltérés esetén (Pl.: nincs
meg a minimális létszám, játékos Versenykiírástól eltérő szereplése) a vétkes egyesület

eljárási díj megfizetésére kötelezett, melyet minden olyan esemény után be kell fizetni,
amelyen a Versenykiírásban rögzített szabálytalanság megtörtént.
Az eljárási díj mértékét a Versenyszabályzat melléklete tartalmazza.
A bajnokság értékelése:
„A” csoportban 3x30 érem (arany, ezüst, bronz) és bajnoki serleg.
Az MJSz hivatalos díjátadójával egy időben, a mérkőzést követő díjátadáson csak az MJSz
által odaítélt érmek, kupák adhatók át.

2016. június 1.
MJSz Szakmai Bizottság
MJSZ Versenybíróság
Jóváhagyta az MJSZ Elnöksége a 2016. június 14-ei ülésén.

