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RAJTLISTA LEADÁSI HATÁRIDŐ

2021.09.15.

KORHATÁR

betöltött 16. életév, 18 év alatt szülői
engedéllyel

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

9 +1 fő

JÁTÉKNAPOK

SZOMBAT-VASÁRNAP

TORNÁK KEZDÉSI IDŐPONTJA

9:30 – 21:00 óra között

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A TORNA KEZDETÉN

6 +1 fő

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM A TORNA KEZDETÉN

12 +2 fő

FELJÁTSZÁS

U18 3x3-ból korlátlan

ÁTJÁTSZÁS

felnőtt 3x3 tornasorozatból felnőtt amatőr
bajnokságba az adott bajnokság versenykiírása
szerint, felnőtt amatőr bajnokságból felnőtt 3x3
tornasorozatba nem megengedett

NŐI JÁTÉKOSOK

nevezésük engedélyezett

LEBONYOLÍTÁS

tornarendszerben

BEMELEGÍTÉS

5 perc bemelegítés (korong nélkül)

BEMELEGÍTÉS KEZDETE

T-10 perc

JÉGFELÚJÍTÁS (MINIMUM FELTÉTEL)

bemelegítés előtt

JÁTÉKIDŐ

3x15 perc (futó óra)

HOSSZABBÍTÁS, BÜNTETŐLÖVÉS

döntetlen esetén büntetőlövések 3x3 (Kispályás)
Bajnokságok Szabályzata (Büntetőpárbaj) szerint

FELNŐTT 3x3 KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK
A felnőtt 3x3 (kispályás) bajnokság minimum 4 csapat nevezése esetén indul el. A bajnokságban –
nagypályás bajnokságban történő részvételtől függetlenül – bármely csapat nevezhet, mérkőzést
(tornát) rendezni azonban kizárólag kispályán lehet.
JÁTÉKNAPOK:
Az felnőtt 3x3 bajnokság játéknapja fő szabály szerint: szombat-vasárnap. A bajnokság tornáit az MJSZ
Versenyiroda ennek megfelelően e játéknapra írja ki. E játéknaptól a torna rendezőjének kérése
alapján el lehet térni.
TORNÁK KEZDÉSI IDŐPONTJA:
A felnőtt 3x3 bajnokság mérkőzéseit kizárólag hétvégeken, 9:30-18:00 között kell elkezdeni. A tornák
kezdési időpontjának meghatározásakor figyelemmel kell lenni a vendég csapatok utazásra fordított
időszükségletére is. Ennek megfelelően a torna kezdési időpontját lehetőség szerint úgy kell
meghatározni, hogy a vendégcsapatnak 6:30 előtt ne kelljen elindulnia és legkésőbb 22:00 órára haza
tudjon érni.
FEL- ÉS ÁTJÁTSZÁS:
U18 3x3-ból korlátlan, U18 bajnokságból nem megengedett.
Ha egy sportszervezet felnőtt amatőr kategóriában két csapatot indít (kispályás és nagypályás
bajnokságban) a felnőtt 3x3 (kispályás) tornasorozatból a felnőtt amatőr bajnokságba az adott
bajnokság versenykiírása szerint át lehet játszani, a felnőtt amatőr bajnokságból a felnőtt 3x3
(kispályás) tornasorozatba azonban nem megengedett az átjátszás.
A TORNA LEBONYOLÍTÁSA:
A mérkőzések torna rendszerben kerülnek lebonyolításra. Tornák 2021. október 1. és 2022. április 30.
között rendezhetőek.
A mérkőzés az alábbiak szerint kerül lebonyolításra (minimum feltételek):
• Jégfelújítás bemelegítés előtt
• Bemelegítés kezdete: T-10 perc
• Bemelegítés időtartama: 5 perc
• A harmadok között 2 perc szünet
JÁTÉKSZABÁLYOK:
3x3 (Kispályás) Bajnokságok Szabályzata szerint az alábbi kivételekkel:
• A mérkőzéseken edző jelenléte nem minimum feltétel.

EGYEDI KÉRELMEK:
A versenykiírástól való eltérés iránti kérelmek benyújtásának határideje a Versenyirodához:
2021.11.30.
A határidőn túl benyújtott kérelmek csak különösen indokolt esetben, 100 000 Ft + ÁFA eljárási díj
megfizetése esetén bírálhatók el.
A kérelem elbírálásának szempontjából azon bajnokság/bajnokság szint az irányadó, ahol a játékost a
kérelem alapján szerepeltetni kívánják.
A versenykiírástól való – külön engedély 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:
3x15 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.

előkészítette
véleményezte
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