OB II
2017/2018
JÁTÉKNAPOK (ALAPSZAKASZ)

MÉRKŐZÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA

MÉRKŐZÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA
ha a vendég csapat 200 km-nél távolabbról
érkezik

megegyezés szerint, a versenynaptárban
szereplő határidők előtt bármikor
hétfő-péntek
szombat
vasárnap

18:00-22:00
10:00-22:00
10:00-21:00

szombat
vasárnap

10:00-20:00
10:00-17:00

KORHATÁR

2001.12. 31. előtt születettek

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

15+1 fő

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN

11 fő

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS ALATT

8 fő

FELJÁTSZÁS

nem engedélyezett, csak az OB II
bajnokságba érvényes versenyengedéllyel
rendelkező játékos léphet pályára.

NEVEZHETŐ JÁTÉKOSOK

mérkőzésenként 3 olyan játékos nevezhető,
aki az elmúlt 5 évben OB I osztályú
bajnokságban (beleértve bármilyen ország
első osztályú bajnokságát) egy
versenyévadban legalább 5 alkalommal
pályára lépett regisztrált játékosként, vagy
feljátszóként,
minden csapat 6 ilyen játékosnak kérhet
versenyengedély

KORLÁTOZÁS

azonos egyesület U25, U20, U18 csapatából
feljátszás nem engedélyezett
női játékosok csak kapusként nevezhetők

KETTŐS VERSENYENGEDÉLY

nem engedélyezett - sem utánpótlás, sem
más felnőtt csapatba

BEMELEGÍTÉS

10 perc bemelegítés

BEMELEGÍTÉS KEZDETE

T-15 perc

JÉGFELÚJÍTÁS (MINIMUM FELTÉTEL)

bemelegítés előtt, 1. harmad után

JÁTÉKIDŐ

3x20 perc

HOSSZABBÍTÁS, BÜNTETŐLÖVÉS

alapszakaszban, rájátszásban, helyosztókon,
döntőben: 5 perc, majd büntetők, mindkettő IIHF
szabály szerint

A bajnokságban résztvevő csapatok:
- KMH
- MAC
- Egerszegi Titánok
- UTE Amatőr
- Jászberényi SE
- Dunaújvárosi Acélbikák
A csapatok egy oda-vissza kört játszanak (10 mérkőzés), majd a megszerzett helyezések
szerint:
- 1. és 4. helyezett 2 nyert mérkőzésig
- 2. és 3. helyezett 2 nyert mérkőzésig
- 5. és 6. helyezett 2 nyert mérkőzésig
Döntők:
- 1-4 győztese és 2-3 győztese 2 nyert meccsig (döntő)
- 1-4 vesztese és 2-3 vesztese 2 nyert meccsig (bronzmérkőzés)

A MJSZ versenynaptárában a bajnoki mérkőzések megrendezésének határidői szerepelnek,
mely időpontok előtt a két csapat egymással egyeztetve bármikor lejátszhatja a mérkőzést.
Az egyeztetett (végleges) időpontról a MJSZ versenybíróságát legalább 5 nappal a dátum
előtt a hazai csapatnak tájékoztatnia kell, így az információ felkerül a szövetség honlapján
található versenynaptárba.
Speciális rendelkezések:
Az OB II bajnokság csapatait érintő átigazolásokat 2017. november 30-i határidővel kell
lebonyolítani.

A bajnokság értékelése:
3X30 érem (arany, ezüst, bronz), bajnoki serleg.
Különdíj a legtöbb pontot elérő játékosnak.

előkészítette

MJSZ Versenyiroda

2017.05.31.

véleményezte

MJSZ Szakmai vezetés

2017.06.12.

jóváhagyta

MJSZ Elnökség

2017.06.14.

