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1. Az infrastruktúra szabályzat célja
A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban „MJSZ”) és tagszervezetei által szervezett hazai
jégkorong mérkőzések lebonyolítására alkalmas létesítmények sportszakmai előírásainak
meghatározása.
1.1 Alkalmazási terület, személyi hatálya
Az MJSZ tagszervezetének képviselője személyesen felel a szabályzatban meghatározott
követelmények betartásáért.
1.2 Tárgyi hatálya
Kiterjed az MJSZ versenyrendszereiben résztvevő valamennyi sportlétesítményre, ahol jégkorongmérkőzést rendeznek.
1.3 Időbeni hatálya
A szabályzat az MJSZ Elnöksége elfogadó döntésekor lép hatályba és visszavonásig érvényes.
1.4 Felmentés
A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben felmentést csak az MJSZ Elnöksége adhat,
kivéve ha az adott hiba, hiányosság, szabályzattól való eltérés legfeljebb egy hónapon belül kijavítható,
pótolható. Ebben az esetben javítást, pótlást a főtitkár írja elő és átmenetileg felmentést adhat a
szabályzatban foglalt negatív következmények alkalmazása alól.
1.5 A hitelesítés általános feltételei
A jégkorong pályákat minden bajnoki évben hitelesíteni kell. MJSZ által rendezett mérkőzés csak
érvényes licensszel rendelkező létesítményben rendezhető. Bajnoki év kezdésének időpontja, minden
év augusztus 31-ig, valamennyi pálya kapcsán. Amennyiben még nem rendelkezik működési
engedéllyel, a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményt biztonságtechnikai
szempontból a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat ellenőrizte. Ezen felül az
egészségügyi követelményeket az egészségügyi államigazgatási szerv megfelelőnek minősítette, a
kiürítési és menekülési terv és az ezeket igazoló dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak.
A hitelesítést a mérkőzések lebonyolításáért felelős személynek kell írásban kérvényezni az MJSZ-nél
az info@icehockey.hu e-mail címen, legalább 15 munkanappal a mérkőzést megelőzően.
2.Az Erste Liga mérkőzéseknek otthont adó létesítmények követelményrendszere
A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások
2.1 Jégfelület
A jégkorongot a jégpályának nevezett fehér jégfelületen kell játszani. A jégfelületnek egyenletes
minőségűnek kell lennie mindenhol, ezt vízzel és vegyszerekkel kell biztosítani. A jégfelület
fagyasztásáról megbízható hűtőberendezésnek kell gondoskodnia, amely állandó hőmérsékletű és
megfelelő szilárdságú jeget képes készíteni. A jégfelületnek minimum 2 cm vastagságúnak kell lennie,
optimális vastagság 4 cm. Lehetőség van arra is, hogy a jeget – megfelelő külső hőmérséklet esetén –
természetes módon állítsák elő. A jégfelület a pálya teljes területén egy síkban kell, hogy legyen, a
felületen nem lehetnek bemélyedések vagy kiálló felületek. A sík felülettől való eltérés tűréshatára 0,5
cm. A palánk és a jégfelület találkozásánál nem keletkezhetnek rések, letörések, felfagyások. A
jégfelületnek egyenszilárdságúnak kell lenni, nem lehetnek olvadt vagy hiányos részek.
2.2 A jégpálya szabványos méretei
A jégpálya hosszúsága 56-61 m, szélessége 26-31 m között elfogadható. A játéktér felett semmilyen
tárgy nem lóghat be 7 méteres szint alá.
2.3 Cserepadok
Mindkét cserepadnak azonos méretűnek és minőségűnek kell lennie, egyik csapatnak sem kedvezve
semmilyen módon. Minden cserepadnak 2 méterre kell kezdődnie a középső piros vonaltól, és 10 m
hosszúságban, a palánktól 1,5 m távolságban kell elhelyezkednie. Minden cserepadnak két ajtóval kell
rendelkeznie a két végén, ami azt jelenti, hogy az egyik ajtó a semleges harmadba, a másik a
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végharmadba (semleges zónában) nyílik. A cserepadok teljes területén egybefüggő gumifedéssel kell
borítani az aljzatot. A gumifedésnek a járófelület teljes egészét kell befednie oly módon, hogy azon a
játékosok balesetmentesen tudjanak közlekedni. A cserepadoknak a pálya azonos oldalán kell
elhelyezkedniük, a saját büntetőpadjukkal és a zsűrifülkével szemben.
2.4 Büntetőpadok
A büntetőpadoknak (minden csapatnak egy-egy) a zsűrifülke egy-egy oldalán kell elhelyezkedniük, a
hozzá tartozó csapat cserepadjával szemben. Méretét tekintve hosszúsága 4 m, szélessége pedig 1,5 m.
Azokon a pályákon, ahol a közönség inzultálhatja a kiállított játékost, fedettnek vagy részben fedettnek
kell lennie. Mindkét büntetőpadnak azonos méretűnek és minőségűnek kell lennie, egyik csapatnak sem
kedvezve semmilyen módon. A büntetőpad teljes területén egybefüggő gumifedéssel kell borítani az
aljzatot. A gumifedésnek a járófelület teljes egészét kell befednie oly módon, hogy azon a játékosok
balesetmentesen tudjanak közlekedni. A csapatoknak a cserepadjaikkal szembeni büntető-padot kell
használniuk a mérkőzés teljes időtartama alatt. Minden büntetőpadnak csak egy ajtaja lehet, ez szolgál
a be- és kimenetelre egyaránt. Mindkét büntetőpadnak a semleges harmadban kell lennie.
2.5 Zsűrifülke
A zsűrifülke a pálya része, így ott is kulturált, tiszta körülményeket kell biztosítani a zsűritagok részére.
Méretét tekintve hosszúsága min 5,5 m, szélessége pedig min. 1,5 m, valamint körbekerítettnek kell
lennie, hogy illetéktelen személy ne tudjon belépni annak területére. Továbbá az alábbiakkal kell
fölszerelve legyen
➢ 5 db egyforma szék
➢ lehetőség szerint fehér asztal
➢ számítógép és nyomtató.
2.6 Palánk
A szabványt és attól való eltérést az 1. sz. melléklet tartalmazza. A jégpályát határoló elemekkel
(palánkkal) kell elkeríteni. A palánknak fehér színű műanyag elemekből kell állnia. A palánkot alkotó
elemek közötti rés nem lehet nagyobb 3 mm-nél. A palánkot úgy kell kialakítani, hogy a jégre néző
felületei simák, és a játékosoknak esetleges sérülést okozó akadályoktól mentesek legyenek, és
semmilyen természetellenes módon ne befolyásolják a korong útját. A palánknak a jégfelülettől mérve
107 cm magasnak kell lennie. A palánk belső kerülete mentén, annak aljához erősítve, sárga színű, 1525 cm magas korongvető elemet kell elhelyezni. A korongvetőt folyamatosan a palánkhoz kell rögzíteni
teljes terjedelmében. A palánk kerülete mentén, annak tetejéhez erősítve, lehetőség szerint kék színű
záró elemet (könyöklő lécet) kell elhelyezni, amely a palánk végét és a védőüveg kezdetét jelöli. A
könyöklőnek 110 cm magasan kell futnia a jég alatti padlózathoz képest. A könyöklő jégfelület felé eső
részének egy síkban kell lennie a palánkkal.
2.7 Védőüveg
Edzett üveg polikarbonát, vagy hasonló tulajdonságú, átlátszó és tartós műanyag lapokból kell állnia,
amelyek 12-15 mm vastagok. Ezeket a palánk tetejéhez kell illeszteni és rögzíteni. A védőüveg elemeit
tartókonzolokkal kell összefogatni, amelyek megfelelően biztosítják az elemek rugalmasságát. A
védőüvegnek 2,4 m magasnak kell lennie a kapuk mögött, és legalább 4 méterrel túl kell nyúlnia az
alapvonalon a kék vonal irányába.
A védőüvegnek 1,8 m magasnak kell lennie a pálya hosszanti oldalai mentén, kivéve a cserepadok előtt.
Védőüveg nem engedélyezett a cserepadok előtt, de lennie kell mögöttük, illetve az oldalaik mentén,
továbbá a büntetőpadok körül. Ezeken a helyeken a szabálypontban leírtaknak megfelelő magasságúnak
kell lennie. Ahol a védőüveg kezdődik, védőpárnákat kell elhelyezni annak teljes magasságában. A
védőüveget és a palánkrögzítő elemeket a palánknak a pályán kívüli oldalán kell rögzíteni. A védőüveg
elemei között nem lehet 5 mm-nél nagyobb távolság. A védőüvegnek teljes terjedelmében folytonosnak
kell lennie, kivéve a zsűrifülkén lévő 10 cm-es átmérőjű, kör alakú nyílást. Amennyiben nincs 10 cmes nyílás, a zsűrifülkét intercam mikrofonnal kell fölszerelni. A védőüveget úgy kell felszerelni, hogy
bármely panel cserélhető legyen bármely másik mozgatása és sérülése nélkül. A védőüvegeknek a teljes
bajnoki szezon idényben tisztának, átláthatónak kell lenniük.
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2.8 Védőháló
A végharmadokban a kapuk mögötti plexi védőüveg fölé megfelelő magasságú védőhálót kell
függeszteni, amelynek a jégpálya körül legalább odáig kell terjednie, ahol az alapvonal metszi a
palánkot. A védőhálóknak újszerű és feszes állapotban kell lenniük.
2.9 Ajtók
A palánkra szerelt ajtónak a pályától elfelé, kifelé kell nyílnia. A palánk és az ajtók közötti rés nem lehet
nagyobb 5 mm-nél.
2.10 Kapuk
A kapu kapukeretből és hálóból áll. A kapu nyitott oldalának a pálya közepe felé kell néznie. Mindegyik
kaput az alapvonal közepén kell elhelyezni a pálya két végén, és úgy, hogy ne mozduljon el a játék
folyamán. A kapuvasaknak 1,22 m magasra kell nyúlniuk a jégfelülettől, egymástól 1,83 méteres
távolságban (belső méret). A kapuvasaknak, melyek a csöves kapukeretet alkotják, speciális formájúnak
és 5 cm átmérőjűnek kell lenni. A kapuvasaknak és a keresztvasnak piros színűnek kell lenniük. A
hálónak és a kapu többi részének fehérnek kell lennie. A kapuvasakat fehér alapkerettel kell kiegészíteni,
amelynek vastól vasig kell nyúlnia a hátsó palánk felé, tartania kell a hálót, és melynek leghátsó pontja
0,60-1,12 méterre lehet. A kapu hátuljára tartós, fehér színű, műanyag hálót kell biztonságosan erősíteni,
hogy lezárja a kapukeretet, a kapu elülső felén bejövő korongot megfogja, és megakadályozza annak
bármilyen más módon való bejutását a kapuba. A fehér keret belső támasztó elemeit, a kapuvasakat
kivéve, fehér színű védőbőrözéssel kell ellátni. Az alapkeret védelmének legalább 10 cm-rel a
kapuvastól kell kezdődnie, és úgy kell felerősíteni, hogy ne akadályozza a korong teljes terjedelemmel
való átjutását az alapvonalon. A kapuknak és annak hálóinak újszerű állapotban kell lenniük.
2.11 Jégfelület jelölése/ Vonalazás
2.11.1 Harmadok
A jégfelületet keresztben öt, a jégre festett vonal osztja fel, melyek a palánkok közt húzódnak, és
függőlegesen folytatódnak egészen a palánk tetején lévő könyöklőig: alapvonal, kék vonal, felezővonal
(piros vonal), kék vonal, alapvonal. A középső három vonal jelöli a pálya három harmadát: a védekező
harmadot, a semleges harmadot és a támadó harmadot. A harmadok a következő módon vannak
meghatározva: alapvonaltól a kék vonalig, kék vonaltól kék vonalig, kék vonaltól alapvonalig a vonalak
középpontjánál mérve. A középső piros vonal pontosan két részre osztja hosszában a pályát. 30 cm
szélesnek kell lennie, és fel kell nyúlnia a palánk alján lévő korongvetőn át egészen a könyöklőig. Ha
reklám engedélyezett a palánkon, a vonalat legalább a korongvetőn jelölni kell. A két alapvonalat a
pályavégi palánkok egyenes középső részétől (nem az ívelt részétől) mérve 4 méterre kell kijelölni és 5
cm szélesnek kell lenniük. A kék vonalaknak 22,86 méterre kell lennie a pályavégi palánkok egyenes
középső részétől, és 30 cm szélesnek kell lenniük. Fel kell nyúlniuk a korongvetőre és a palánkra. Ha
reklám engedélyezett a palánkon, a vonalakat legalább a korongvetőn jelölni kell. A megadott
távolságok a vonalak teljes vastagságát beleértve számítandóak. Nyitott jégpályák esetében minden
vonal szélességét 5 centiméterben határozzuk meg.
2.11.2 Bedobókörök és bedobópontok
A jégen 9 db bedobópontnak kell lennie. Minden bedobópontnak piros színűnek kell lennie, kivéve a
középső bedobópontot, amely kék színű. Pontosan a pálya közepén egy kör alakú, kék színű, 30 cm
átmérőjű pontot kell elhelyezni. Ezzel a középponttal egy 4,5 méteres sugarú kék kört kell jelölni, 5 cm
vastag vonallal. Ez képezi a középső bedobókört. A semleges harmadban 4 db, 60 cm átmérőjű
bedobópontot kell jelölni. Két ilyen pontnak kell lennie 1,5 méterre mindkét kék vonaltól.
Az oldalsó palánktól mért távolságuk meg kell, hogy egyezzen bármely harmadbeli bedobópont
vonatkozó távolságával, azaz a pontoknak minden oldalon tökéletesen egy vonalban kell lenniük
kereszt- és hosszirányban egyaránt. Mindkét végharmadban összesen 4 db (harmadonként 2-2 db), 60
cm átmérőjű bedobópontot, és ezek körül 1-1 db, 5 cm vastagságú és 4,5 m sugarú piros kört kell jelölni
a kapuk bal és jobb oldalán. A végharmad bármely felén a bedobópontokat dupla „L” jelzéssel kell
megjelölni. A végharmadbeli bedobópontokat az alapvonaltól 6 méterre meghúzott képzeletbeli vonal
mentén kell kijelölni úgy, hogy a középpontjuk balra és jobbra 7 méterre legyen a két alapvonal
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középpontját összekötő képzeletbeli vonaltól. A megadott távolságok a vonalak teljes vastagságát
beleértve számítandóak (amennyiben másképp nem rendelkeznek a szabályok).
2.11.3 Előterek
A jégpályán három előtér található: egy-egy a kapusok számára a kapuik előtt, egy pedig a zsűrifülke
előtt a játékvezetők számára. A játékvezetők piros előterét a jégen egy piros 5 cm szélességű félkörívvel
kell jelölni, melynek sugara 3 m és közvetlenül a zsűrifülke előtt helyezkedik el.
A kapuelőteret 5 cm széles, piros vonallal kell jelölni minden kapu előtt. A kapuelőteret világoskékre
kell festeni, de a kapun belül, az alapvonaltól a kapu hátuljáig fehérnek kell lennie a jégnek. A kapuelőtér
egy háromdimenziós tér, mely a jégen levő jelölésektől a felső kapuvasig terjed. A kapuelőteret a
következőképpen kell jelölni: 30,5 cm távolságra a kapuvasaktól egy-egy 137 cm szakaszt kell rajzolni
a pálya közepe irányába, az alapvonalra merőlegesen. Ezt a 30,5 cm-t a vonal és a kapuvas vastagságát,
a 137 cm-t pedig az alapvonal vastagságát beleszámítva kell meghatározni. Egy 183 cm sugarú körívet
kell rajzolni, az alapvonal felezőpontját használva középpontnak, és ezzel a körívvel kell összekötni a
kapuelőtér oldalait határoló szakaszok végeit. Ezt a 183 cm-t az alapvonal vastagságát is és a
kapuelőteret határoló körív vonalának a vastagságát is beleszámítva kell meghatározni. Egy-egy 13 cm
hosszúságú, a kapuelőtérbe nyúló piros szakaszt kell a kapuelőtér oldalát határoló szakaszokra
merőlegesen festeni, 122 cm távolságra az alapvonaltól. Ezt a 122 cm-t az alapvonal vastagságát is
beleszámítva kell meghatározni, ám ennek a vonalnak a vastagságát nem szabad ebbe a távolságba
beleszámítani.
A kapuelőtér szélessége 244 cm, a kapuelőtér oldalát határoló szakaszok vastagságát beleszámítva. Az
alapvonal és a kapuelőtér oldalait határoló szakaszokat összekötő körív távolsága 183 cm, beleszámítva
az alapvonal és az kapuelőteret határoló körív vonalának vastagságát is. A kapuelőtér egy háromdimenziós tér, mely magában foglalja a megjelölt terület feletti levegőt egészen a keresztvas tetejéig. A
kapuelőtér területe magában foglalja a területet határoló vonalainak széléig és függőlegesen 122 cm
magasan a kapuvas tetejéig terjedő teret.
2.11.4 Trapézzóna a kapu mögött
Trapézzónát az Erste ligás mérkőzéseket rendező létesítményekben szükséges kijelölni.
Ezt a területet olyan vonallal kell meghatározni, amely mindkét kapufától 244 cm távolságban kezdődik,
és átlósan húzódik a palánkig. A két vonalnak a palánk vonalát metsző pontja közti távolságnak 853 cmnek kell lennie. Vonalazását illetően az alapvonal paraméterei az irányadóak. (A megadott parméterek
egy 60x30 méteres pályához tartoznak. Minden olyan pályán, melynek méretei mások, a trapéz
arányosan torzul.)
3.Technikai feltételek
A mérkőzés megrendezéséhez az alábbi technikai feltételeknek kell eleget tenni.
3.1 Eredményjelző berendezés
Hivatalos mérkőzés nem rendezhető eredményjelző nélkül. Az eredményjelzőnek elektromos
üzemeltetésűnek kell lenni. Mutatnia kell a mérkőzésidő állását, az eredményt, az időkérést és a
büntetéseket (mindkét csapat számára 2 db kis, dupla kis, és nagy büntetést). Az eredményjelzőt a
pályáról és a nézőtérről egyaránt jól látható helyre kell felszerelni.
3.2 Videó gólbíró
A pálya két végén a kapuk mögötti plexi külső részére, illetve a kapuk fölé problémamentesen üzemelő
az MJSZ által jóváhagyott videó gólbíró rendszert kell fölszerelni. A videó gólbíró rendelkezésre
állásának és zavartalan működésének biztosítása, továbbá a rendszeres, illetve a szükség szerinti
rendkívüli karbantartása a mérkőzést rendező sportszervezet feladata.
3.3 Világítás
Tévé által is közvetített mérkőzéseken a létesítménynek átlagosan legalább 1100 lux fényerősségű
világítással kell rendelkeznie a rögzített kameraállások felé, a világításnak egységesen le kell fednie a
teljes játékteret.
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3.4 Internetkapcsolat
A létesítménybe kötelezően szélessávú, (8+Mbps) vezetékes internet biztosítása a kihelyezett
Versenybíróság és online közvetítést nyújtó szolgáltató, ill. a játékvezető ellenőr számára.
3.5 Hangosítás
A létesítményen tartózkodók részére nézőtéri zaj mellett is tisztán hallható, megfelelő erősségű
tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos történésekről.
4.A létesítményre kötelező előírások
A létesítmény kiszolgáló helyiségeire vonatkozó szabályozások.
4.1 Öltöző
A létesítménynek rendelkeznie kell legalább négy zárható, fűthető, világítható öltözővel, ahol biztosítva
van a kulturált, tiszta körülmény az öltözködéshez és a tisztálkodáshoz. Öltözőként legalább 25 fő
részére kell biztosítani ülőhelyet. Az ülőhelyekhez ruhaakasztót kell biztosítani. A játékosok megfelelő
komfortérzetéhez az öltözőkben biztosítani kell 20 °C fok hőmérsékletet az öltöző teljes területén
(padlófelülettől mérve). Az öltöző területén egybefüggő gumifedéssel kell borítani az aljzatot. A
gumifedésnek a járófelület teljes egészét kell befednie oly módon, hogy azon a játékosok
balesetmentesen tudjanak közlekedni. Az öltözőkben 4 darab hideg-melegvizes zuhanyzóállást kell
biztosítani hideg-melegvizes kézmosóval. A játékosok megfelelő komfortérzetéhez a tisztálkodó
helyiségben biztosítani kell 22 °C fok hőmérsékletet (padlófelülettől mérve). A mellékhelyiségeknek
tartalmaznia kell 2 db angol WC-t és 1 db piszoárt. Minden WC-t ill. mosdót kézmosószerrel és
toalettpapírral kell ellátni, továbbá minden öltözőt szemetes kosárral kell ellátni.
4.2 Játékvezetői öltöző
A létesítménynek rendelkeznie kell 1 darab zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői
öltözővel (4 fő részére), ahol higiénikus körülmények vannak biztosítva öltözködéshez és a
tisztálkodáshoz. Az öltöző és a jégpálya között egybefüggő gumifedést kell biztosítani a játékvezetők
részére.
A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:
➢ 4 játékvezető részére ülőhelyet, illetve ruhaakasztót
➢ egybefüggő gumifedést az öltöző teljes területén
➢ 1 db íróasztal, 1 darab szék
➢ 1 db szemetes kosár
➢ a zuhanyzónak és az angol típusú mellékhelyiségnek közvetlenül az öltözőből kell nyílnia. Az
öltöző hideg-melegvizes kézmosóval kell fölszerelve legyen
4.3 Orvosi szoba
A létesítményben orvosi szobát kell kialakítani az alábbiak szerint.
Az öltözőkhöz közel orvosi szobát kell biztosítani az esetleges orvosi vizsgálatoknak. Higiénikus
körülményeket kell biztosítani a szoba területén. Az orvosi szobának rendelkeznie kell:
➢ 1 db vizsgálóágy
➢ 1db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy
➢ 1db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor)
➢ egészségügyi doboz
➢ hűtőszekrény
➢ kézmosó
➢ 1 db szemetes kosár
4.4 Mellékhelyiségek
A létesítmény területén higiénikus és tiszta, egyenlően elosztott WC-nek kell lennie. A
mellékhelyiségeket hidegvizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszárítási lehetőségekkel kell, továbbá
a WC-t ill. mosdót kézmosószerrel és papírral kell ellátni. A létesítményeknél a bekezdés szerinti
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területekhez az illemhelyek számát, az egyidejű használóinak a tervezett, becsült összlétszáma alapján
a következők szerint kell meghatározni.
➢ 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön illemhelyet
kell létesíteni, minden megkezdett 15 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, illetőleg 40
fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges.
➢ 200-1000 fő összlétszámhoz minden megkezdett 30 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke,
➢ 80 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése
szükséges.
➢ 1000 fő összlétszám felett az illemhelyek és az akadálymentes illemhelyek számát a tervezési
programban az egészségügyi követelmények megtartásával kell megállapítani.
4.5 Nézőtér
A nézőtéren mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket számozással kell megjelölni. A nézőtér
burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése,
illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges. Az üzemeltetőnek biztosítania kell a
létesítmény teljes nyitvatartása alatt a létesítmény tisztaságát, kiemelten a nézőtér, a büfék, a WC-k és
egészségügyi helyiségek vonatkozásában. A létesítményben lehetőség szerint biztosítani kell a
mozgáskorlátozottaknak akadálymentesen megközelíthető rálátási lehetőséget, ill. akadálymentesített
mellékhelyiséget. A létesítmény ill. a nézőtér teljes területén biztosítani kell a rendeltetésszerű
használathoz szükséges biztonságos körülményeket, hogy ne okozzanak baleset, sérülést, elcsúszást,
elesést, megbotlást, mellélépést, leesést stb. Továbbá azokon a pályákon, ahol a nézőtér közvetlen a
plexi mellett helyezkedik el, ott védőhálót kell felszerelni minimum 4 m magasságig.
5.A nem szabvány méretű pályák kritériumrendszere
A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások
5.1 Jégfelület
A jégkorongot a jégpályának nevezett fehér jégfelületen kell játszani. A jégfelületnek egyenletes
minőségűnek kell lennie mindenhol, ezt vízzel és vegyszerekkel kell biztosítani. A jégfelület
fagyasztásáról megbízható hűtőberendezésnek kell gondoskodnia, amely állandó hőmérsékletű és
megfelelő szilárdságú jeget képes készíteni. A jégfelületnek minimum 2 cm vastagságúnak kell lennie
optimális vastagság 7 cm. Lehetőség van arra is, hogy a jeget – megfelelő külső hőmérséklet esetén –
természetes módon állítsák elő. A jégfelület a pálya teljes területén egy síkban kell legyen, a felületen
nem lehetnek bemélyedések vagy kiálló felületek. A sík felülettől való eltérés tűréshatára 0,5 cm. A
palánk és a jégfelület találkozásánál nem keletkezhetnek rések, letörések, felfagyások. A jégfelületnek
egyenszilárdságúnak kell lenni, nem lehetnek olvadt, vagy hiányos részek.
5.2 A nem szabvány méretű jégpálya méretei
A jégpálya hosszúságát illetően legalább 28 m az elfogadható. Széllességét illetően pedig legalább 14m.
A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be 5 méteres szint alá.
5.3 Cserepadok
Mindkét cserepadnak azonos méretűnek és minőségűnek kell lennie, egyik csapatnak sem kedvezve
semmilyen módon. Minden cserepadnak 1 méterre kell kezdődnie a középső piros vonaltól, és 6 m
hosszúságban, a palánktól 1 m távolságban kell elhelyezkednie. Ahol megoldható, minden cserepadnak
egy ajtóval kell rendelkeznie a végén, ami azt jelenti, hogy az ajtó a semleges harmadba nyílik. A
cserepadok teljes területén egybefüggő gumifedéssel kell borítani az aljzatot. A gumifedésnek a
járófelület teljes egészét kell befednie oly módon, hogy azon a játékosok balesetmentesen tudjanak
közlekedni. A cserepadoknak a pálya azonos oldalán kell elhelyezkedniük, a saját büntetőpadjukkal és
a zsűrifülkével szemben.
5.4 Zsűrifülke
A zsűrifülke a pálya része, így ott is kulturált, tiszta körülményeket kell biztosítani a zsűritagok részére.
Méretét tekintve hosszúsága min 5,5 m, szélessége pedig min, 1,5 m, továbbá az alábbiakkal kell
fölszerelni:
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➢ 5 db egyforma szék
➢ lehetőség szerint fehér asztal
➢ számítógép és nyomtató.
5.5 Palánk (a szabványt és attól való eltérést az 1. sz. melléklet tartalmazza)
A jégpályát határoló elemekkel (palánkkal) kell elkeríteni. A palánknak fehér színű műanyag elemekből
kell állnia. A palánkot alkotó elemek közötti rés nem lehet nagyobb 3 mm-nél. A palánkot úgy kell
kialakítani, hogy a jégre néző felületei simák, és a játékosoknak esetleges sérülést okozó akadályoktól
mentesek legyenek, és semmilyen természetellenes módon ne befolyásolják a korong útját. A palánknak
a jégfelülettől mérve 107 cm magasnak kell lennie. A palánk belső kerülete mentén, annak aljához
erősítve, sárga színű, 15-25 cm magas korongvető elemet kell elhelyezni. A korongvetőt folyamatosan
palánkhoz kell rögzíteni teljes terjedelmében. A palánk kerülete mentén, annak tetejéhez erősítve,
lehetőség szerint kék színű záró elemet (könyöklő lécet) kell elhelyezni, amely a palánk végét és a
védőüveg kezdetét jelöli. A könyöklőnek 110 cm magasan kell futnia a jég alatti padlózathoz képest. A
könyöklőnek a jégfelület felé eső részének egy síkban kell lennie a palánkkal.
5.6 Védőüveg
Edzett üveg polikarbonát, vagy hasonló tulajdonságú, átlátszó és tartós műanyag lapokból kell
készülnie, amelyek 12-15 mm vastagok. Ezeket a palánk tetejéhez kell illeszteni és rögzíteni. A
védőüveg elemeit tartókonzolokkal kell összefogatni, amelyek megfelelően biztosítják az elemek
rugalmasságát. A védőüvegnek 1,2 méter magasnak kell lennie a kapuk mögött, és legalább 4 méterrel
túl kell nyúlnia az alapvonalon a kék vonal irányába.
A védőüvegnek 1,2 m magasnak kell lennie a pálya hosszanti oldalai mentén, kivéve a cserepadok előtt.
Védőüveg nem engedélyezett a cserepadok előtt. Ahol a védőüveg kezdődik, védőpárnákat kell
elhelyezni annak teljes magasságában. A védőüveget és a palánkrögzítő elemeket a palánknak a pályán
kívüli oldalán kell rögzíteni. A védőüveg elemei között nem lehet 5 mm-nél nagyobb távolság. A védőüvegnek teljes terjedelmében folytonosnak kell lennie, kivéve a zsűrifülkén lévő 10 cm-es átmérőjű, kör
alakú nyílást. Amennyiben nincs 10 cm-es nyílás, a zsűrifülkét intercam mikrofonnal kell fölszerelni. A
védőüveget úgy kell felszerelni, hogy bármely panel cserélhető legyen bármely másik mozgatása és
sérülése nélkül. A védőüvegeknek a teljes bajnoki szezon idényben tisztának, átláthatónak kell lenniük.
5.7 Védőháló
A végharmadokban a kapuk mögötti plexi fölé megfelelő magasságú védőhálót kell függeszteni,
amelynek a jégpálya körül legalább odáig kell terjednie, ahol az alapvonal metszi a palánkot. A
védőhálók újszerűek és feszes állapotúak kell legyenek.
5.8 Ajtók
A palánkra szerelt ajtónak a pályától elfelé, kifelé kell nyílnia. A palánk és az ajtók közötti rés nem
lehet nagyobb 5 mm-nél.
5.9 Kapuk
A kapu kapukeretből és hálóból áll. A kapu nyitott oldalának a pálya közepe felé kell néznie. Mindegyik
kaput az alapvonal közepén kell elhelyezni a pálya két végén, és úgy, hogy ne mozduljon el a játék
folyamán. A kapuvasaknak 1,22 m magasra kell nyúlniuk a jégfelülettől, egymástól 1,83 méteres
távolságban (belső méret). A kapuvasaknak, melyek a csöves kapukeretet alkotják, speciális formájúnak
és 5 cm átmérőjűnek kell lenni. A kapuvasaknak és a keresztvasnak piros színűnek kell lenniük. A
hálónak és a kapu többi részének fehérnek kell lennie. A kapuvasakat fehér alapkerettel kell kiegészíteni,
amelynek vastól vasig kell nyúlnia a hátsó palánk felé, tartania kell a hálót, és melynek leghátsó pontja
0,60-1,12 méterre lehet. A kapu hátuljára tartós, fehér színű, műanyag hálót kell biztonságosan erősíteni,
hogy lezárja a kapukeretet: a kapu elülső felén bejövő korongot megfogja, és megakadályozza annak
bármilyen más módon való bejutását a kapuba. A fehér keret belső támasztó elemeit, a kapuvasakat
kivéve, fehér színű védőbőrözéssel kell ellátni. Az alapkeret védelmének legalább 10 cm-rel a kapuvastól kell kezdődnie, és úgy kell felerősíteni, hogy ne akadályozza a korong teljes terjedelemmel való
átjutását az alapvonalon. A kapuknak és annak hálóinak újszerű állapotban kell lenniük.
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U8-as mérkőzés szupermini kapuval rendezhető, mely kapukeretből és hálóból áll. A kapu nyitott
oldalának a pálya közepe felé kell néznie. Mindegyik kaput az alapvonal közepén kell elhelyezni a pálya
két végén, és úgy, hogy ne mozduljon el a játék folyamán. A kapuvasaknak 0,90 m magasra kell
nyúlniuk a jégfelülettől, egymástól 1,3 méteres távolságban (belső méret). A kapuvasaknak, melyek a
csöves kapukeretet alkotják, speciális formájúnak és 3,5 cm átmérőjűnek kell lenni. A kapuvasaknak és
a keresztvasnak piros színűnek, míg a hálónak és a kapu többi részének fehérnek kell lennie. A kapu
hátuljára tartós, fehér színű, műanyag hálót kell biztonságosan erősíteni, hogy lezárja a kapukeretet: a
kapu elülső felén bejövő korongot megfogja, és megakadályozza annak bármilyen más módon való
bejutását a kapuba. A kapuknak és annak hálóinak újszerű állapotban kell lennie.
5.10 Jégfelület jelölés/ Vonalazás
5.10.1 A 40x20 m méretű pálya vonalazásának előírása
Harmadok:
A jégfelületet keresztben öt, a jégre festett vonal osztja fel, melyek a palánkok közt húzódnak, és
függőlegesen folytatódnak egészen a palánk tetején lévő könyöklőig: ezek az alapvonal, kék vonal,
felezővonal (piros vonal), kék vonal, alapvonal. A középső három vonal jelöli a pálya három harmadát:
a védekező harmadot, a semleges harmadot és a támadó harmadot. A harmadok a következő módon
vannak meghatározva: alapvonaltól a kék vonalig, kék vonaltól kék vonalig, kék vonaltól alapvonalig a
vonalak középpontjánál mérve. A középső piros vonalnak, amely pontosan két részre osztja hosszában
a pályát, 30 cm szélesnek kell lennie, és fel kell nyúlnia a palánk alján lévő korongvetőn át egészen a
könyöklőig. Ha a palánkon reklám szerepel, a vonalat legalább a korongvetőn jelölni kell. A két
alapvonalat a pályavégi palánkok egyenes középső részétől (nem az ívelt részétől) mérve 3,3 méterre
kell kijelölni, és 5 cm szélesnek kell lenniük. A kék vonalaknak 16 méterre kell lennie a pályavégi
palánkok egyenes középső részétől, és 30 cm szélesnek kell lenniük, valamint fel kell nyúlniuk a
korongvetőre és a palánkra. Ha a palánkon reklám szerepel, a vonalakat legalább a korongvetőn jelölni
kell. A megadott távolságok a vonalak teljes vastagságát beleértve számítandóak. Nyitott jégpályák
esetében minden vonal szélességét 5 cm-ben határozzuk meg.
Bedobókörök és bedobópontok
A jégen 9 db bedobópontnak kell lennie. Minden bedobópontnak piros színűnek kell lennie, kivéve a
középső bedobópontot, amely kék színű. Pontosan a pálya közepén egy kör alakú, kék színű, 30
centiméter átmérőjű pontot kell elhelyezni. Ezzel a középponttal egy 3 méteres sugarú kék kört kell
jelölni, 5 centiméter vastag vonallal. Ez képezi a középső bedobókört. A semleges harmadban 4 darab,
60 centiméter átmérőjű bedobópontot kell jelölni. Két ilyen pontnak kell lennie 1,15 méterre mindkét
kék vonaltól. Az oldalsó palánktól mért távolságuk meg kell, hogy egyezzen bármely harmadbeli
bedobópont vonatkozó távolságával, azaz a pontoknak minden oldalon tökéletesen egy vonalban kell
lenniük kereszt- és hosszirányban egyaránt. Mindkét végharmadban összesen 4 darab (harmadonként 22 darab), 60 centiméter átmérőjű bedobópontot, és ezek körül 1-1 darab, 5 centiméter vastagságú és 3
méter sugarú piros kört kell jelölni a kapuk bal és jobb oldalán. A végharmad bármely felén a
bedobópontokat dupla „L” jelzéssel kell megjelölni. A végharmadbeli bedobópontokat az alapvonaltól
4,55 méterre meghúzott képzeletbeli vonal mentén kell kijelölni, úgy hogy a palánkoktól a bedobópontnak a palánktól mért távolsága 5,3 m legyen. A megadott távolságok a vonalak teljes vastagságát
beleértve számítandóak (amennyiben másképp nem rendelkeznek a szabályok).
Előterek
A nem szabvány jégpályán két előtér található: egy-egy a kapusok számára a kapuik előtt.
A kapuelőteret 5 cm széles, piros vonallal kell jelölni minden kapu előtt. A kapuelőteret világoskékre
kell festeni, de a kapun belül, az alapvonaltól a kapu hátuljáig fehérnek kell lennie a jégnek. A kapuelőtér
egy háromdimenziós tér, mely a jégen levő jelölésektől a felső kapuvasig terjed. A kapuelőteret a
következőképpen kell jelölni: 30,5 cm távolságra a kapuvasaktól egy-egy 137 cm szakaszt kell rajzolni
a pálya közepe irányába, az alapvonalra merőlegesen. Ezt a 30,5 cm-t a vonal és a kapuvas vastagságát,
a 137 cm-t pedig az alapvonal vastagságát beleszámítva kell meghatározni. Egy 183 cm sugarú körívet
kell rajzolni, az alapvonal felezőpontját használva középpontnak, és ezzel a körívvel kell összekötni a
kapuelőtér oldalait határoló szakaszok végeit. Ezt a 183 cm-t az alapvonal vastagságát is és a
kapuelőteret határoló körív vonalának a vastagságát is beleszámítva kell meghatározni. Egy-egy 13 cm
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hosszúságú, a kapuelőtérbe nyúló piros szakaszt kell a kapuelőtér oldalát határoló szakaszokra
merőlegesen festeni, 122 cm távolságra az alapvonaltól. Ezt a 122 cm-t az alapvonal vastagságát is
beleszámítva kell meghatározni, ám ennek a vonalnak a vastagságát nem szabad ebbe a távolságba
beleszámítani. A kapuelőtér szélessége 244 cm, a kapuelőtér oldalát határoló szakaszok vastagságát
beleszámítva. Az alapvonal és a kapuelőtér oldalait határoló szakaszokat összekötő körív távolsága 183
cm, beleszámítva az alapvonal és az kapuelőteret határoló körív vonalának vastagságát is. A kapuelőtér
egy háromdimenziós tér, mely magában foglalja a megjelölt terület feletti levegőt egészen a keresztvas
tetejéig. A kapuelőtér területe magában foglalja a területet határoló vonalainak széléig és függőlegesen
122 cm magasan a kapuvas tetejéig terjedő teret.
5.10.2 A 40x20 méternél kisebb pályák vonalazásának előírása
Harmadok
A jégfelületet keresztben három, a jégre festett vonal osztja fel, melyek a palánkok közt húzódnak, és
függőlegesen folytatódnak egészen a palánk tetején lévő könyöklőig: alapvonal, felezővonal (piros
vonal), alapvonal. A középső vonal jelöli a pálya két harmadát: a védekező harmadot, és a támadó
harmadot. A harmadok a következő módon vannak meghatározva: alapvonaltól a piros vonalig. A
középső piros vonal pontosan két részre osztja hosszában a pályát. 30 cm szélesnek kell lennie, és fel
kell nyúlnia a palánk alján lévő korongvetőn át egészen a könyöklőig. Ha reklám engedélyezett a
palánkon, a vonalat legalább a korongvetőn jelölni kell. A két alapvonalat a pályavégi palánkok egyenes
középső részétől (nem az ívelt részétől) mérve 2 méterre kell kijelölni és 5 centiméter szélesnek kell
lenniük. Nyitott jégpályák esetében minden vonal szélességét 5 cm-ben határozzuk meg.
Bedobókör
Pontosan a pálya közepén egy kör alakú, kék színű, 30 cm átmérőjű pontot kell elhelyezni. Ezzel a
középponttal egy 3 méteres sugarú kék kört kell jelölni, 5 cm vastag vonallal. Ez képezi a középső
bedobókört
Előterek
Kettő előtér van a jégen: egy-egy a kapusok számára a kapuik előtt.
A kapuelőteret 5 cm széles, piros vonallal kell jelölni minden kapu előtt. A kapuelőteret világoskékre
kell festeni, de a kapun belül, az alapvonaltól a kapu hátuljáig fehérnek kell lennie a jégnek. A kapuelőtér
egy háromdimenziós tér, mely a jégen levő jelölésektől a felső kapuvasig terjed. A kapuelőteret a
következőképpen kell jelölni: 30,5 cm távolságra a kapuvasaktól egy-egy 137 cm szakaszt kell rajzolni
a pálya közepe irányába, az alapvonalra merőlegesen. Ezt a 30,5 cm-t a vonal és a kapuvas vastagságát,
a 137 cm-t pedig az alapvonal vastagságát beleszámítva kell meghatározni. Egy 183 cm sugarú körívet
kell rajzolni, az alapvonal felezőpontját használva középpontnak, és ezzel a körívvel kell összekötni a
kapuelőtér oldalait határoló szakaszok végeit. Ezt a 183 cm-t az alapvonal vastagságát is és a
kapuelőteret határoló körív vonalának a vastagságát is beleszámítva kell meghatározni. Egy-egy 13 cm
hosszúságú, a kapuelőtérbe nyúló piros szakaszt kell a kapuelőtér oldalát határoló szakaszokra
merőlegesen festeni, 122 cm távolságra az alapvonaltól. Ezt a 122 cm-t az alapvonal vastagságát is
beleszámítva kell meghatározni, ám ennek a vonalnak a vastagságát nem szabad ebbe a távolságba
beleszámítani. A kapuelőtér szélessége 244 cm, a kapuelőtér oldalát határoló szakaszok vastagságát
beleszámítva. Az alapvonal és a kapuelőtér oldalait
5.11 Utánpótlás mérkőzés megrendezéséhez szükséges feltételek
Korosztály
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Büntetőpad
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-
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+

+

+
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6.Technikai feltételek
A mérkőzés megrendezéséhez az alábbi technikai feltételeknek kell eleget tenni.
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6.1 Eredményjelző berendezés
Hivatalos mérkőzés nem rendezhető eredményjelző nélkül. Az eredményjelzőnek elektromos
üzemeltetésűnek kell lenni. Mutatnia kell a mérkőzésidő állását, az eredményt, az időkérést és a
büntetéseket (minimum 2 büntetés csapatonként). Az eredményjelzőt a pályáról és a nézőtérről egyaránt
jól látható helyre kell felszerelni.
6.2 Világítás
A létesítménynek átlagosan legalább 800 lux fényerősségű világítással kell rendelkeznie, a világításnak
egységesen le kell fednie a teljes játékteret.
6.3 Internetkapcsolat
A létesítménynek biztosítania kell a vezetékes és mobil internet hozzáférési lehetőséget.
6.4 Hangosítás
A létesítményen tartózkodók részére nézőtéri zaj mellett is tisztán hallható, megfelelő erősségű
tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos történésekről.
7.A létesítményre kötelező előírások
A létesítmény kiszolgáló helyiségeire vonatkozó szabályozások.
7.1 Öltöző
A létesítménynek rendelkeznie kell minimum két (ajánlott 4 db) zárható, fűthető, világítható öltözővel,
ahol biztosítva van a kulturált, tiszta környezet az öltözködéshez és a tisztálkodáshoz. Öltözőként
legalább 15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet. Az ülőhelyekhez ruhaakasztót kell biztosítani. A
játékosok megfelelő komfortérzetéhez az öltözőkben biztosítani kell 20 °C hőmérsékletet az öltöző
teljes területén (padlófelülettől mérve). Az öltöző területén egybefüggő gumifedéssel kell borítani az
aljzatot. Az öltözőkben 2 db hideg-melegvizes zuhanyzóállást kell biztosítani hideg-melegvizes
kézmosóval. A játékosok megfelelő komfortérzetéhez a tisztálkodó helyiségben biztosítani kell 22 °C
hőmérsékletet (padlófelülettől mérve). A mellékhelyiségeknek tartalmaznia kell 1 db angol WC-t és 1
db piszoárt. Minden WC-t illetve mosdót kézmosószerrel és papírral, minden öltözőt szemetes kosárral
kell ellátni.
7.2 Játékvezetői öltöző
A létesítménynek rendelkeznie kell 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel
(3 fő), ahol higiénikus körülmények vannak biztosítva öltözködéshez és a tisztálkodáshoz. Az öltöző és
a jégpálya között egybefüggő gumifedést kell biztosítani a játékvezetők részére.
A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:
➢ 3 játékvezető részére ülőhelyet, ill. ruhaakasztót,
➢ egybefüggő gumifedést az öltöző teljes területén,
➢ 1 db szemetes kosár,
➢ a zuhanyzónak és az angol WC-nek közvetlenül az öltözőből kell nyílnia. Az öltözőt hidegmeleg kézmosóval kell fölszerelni.
7.3 Orvosi szoba
Az öltözőkhöz közel orvosi szobát kell biztosítani az esetleges orvosi vizsgálatoknak. Higiénikus
körülményeket kell biztosítani a szoba területén.
Az orvosi szobának rendelkeznie kell:
➢ 1 db vizsgálóágy,
➢ 1db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy,
➢ 1db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor),
➢ egészségügyi doboz,
➢ kézmosó.
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Amennyiben nincs külön orvosi szoba kialakítva, akkor a létesítménynek rendelkezni kell az
alábbiakban felsoroltakkal:
➢ 1db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy,
➢ 1db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor),
➢ egészségügyi doboz.
7.4 Mellékhelyiség
A létesítmény területén higiénikus és tiszta, egyenlően elosztott WC-nek kell lennie. A mellékhelyiségeket hidegvizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszárítási lehetőségekkel kell, továbbá a WC-t
ill. mosdót kézmosószerrel és papírral kell ellátni.
A létesítményeknél a bekezdés szerinti területekhez az illemhelyek számát, az egyidejű használóinak a
tervezett, becsült összlétszáma alapján a következők szerint kell meghatározni.
➢ 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön illemhelyet
kell létesíteni, minden megkezdett: 15 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, 40 fő férfi
létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges.
➢ 200-1000 fő összlétszámhoz minden megkezdett:30 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke,
80 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése
szükséges.
➢ 1000 fő összlétszám felett az illemhelyek és az akadálymentes illemhelyek számát a tervezési
programban az egészségügyi követelmények megtartásával kell megállapítani.
7.5 Nézőtér
Amennyiben a létesítményben van lelátó, annak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:
A nézőtéren mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket számozással kell megjelölni. A nézőtér
burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen, és annak
felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges. Az üzemeltetőnek biztosítania
kell a létesítmény teljes nyitvatartása alatt a létesítmény tisztaságát, kiemelten a nézőtér, a büfék, a WCk és egészségügyi helyiségek vonatkozásában. A létesítményben lehetőség szerint biztosítani kell a
mozgáskorlátozottaknak akadálymentesen megközelíthető rálátási lehetőséget, ill. akadálymentesített
mellékhelyiséget. A létesítmény, ill. a nézőtér teljes területén biztosítani kell a rendeltetésszerű
használathoz szükséges biztonságos körülményeket, hogy ne okozzanak baleset, sérülést elcsúszást
elesést, megbotlást, mellélépést, leesést stb.
8. Az MJSZ hitelesítési szabályai
8.1 Alkalmazási terület
Az MJSZ által szervezett versenyrendszerben résztvevő pályák hitelesítési eljárása során a
következőképpen kell eljárni.
A jégkorong pályákat minden bajnoki évben hitelesíteni kell. Valamennyi pálya kapcsán a hitelesítés
akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a
katasztrófavédelem és a mentőszolgálat, valamint a tulajdonos (üzemeltető) ellenőrizte és azt
megfelelőnek találta. Ezen felül az egészségügyi követelményeket az egészségügyi államigazgatási
szerv megfelelőnek minősítette, a kiürítési és menekülési tervnek a megléte és az ezeket igazoló
dokumentumok az üzemeltető birtokában vannak. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg.
Abban az esetben, ha a hitelesített létesítményben a létesítmény tulajdonosa vagy a bérlő, illetve a
létesítmény használója a bajnoki idény közben olyan változtatásokat végeztet, amelyek kapcsolatosak a
játéktérrel, illetve az öltözőkkel, köteles kérni a létesítmény újrahitelesítését. A hitelesítési díj a
pályatulajdonost vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terheli.
Az MJSZ Gazdálkodási Bizottságának Technikai Munkacsoportja saját hatáskörben, valamint az Erste
Liga Elnöksége, az MJSZ főtitkára, a Versenyiroda, a játékvezetők vagy az ellenőrök kezdeményezésére
az idény közben is ellenőrizheti a pályákat, és amennyiben hiányosságokat tapasztal,
a) azok kijavítására határidő kitűzésével felszólítja az üzemeltetőt és a rendező szervezetet,
b) a pályalicencet azonnali hatállyal visszavonhatja.
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Az újrahitelesítési díj a pályatulajdonost vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terheli.
9. A szabályzat bevezetése kapcsán alkalmazott átmeneti intézkedések
A 8.1. b) pont 2021. július 31-ig csak a jelen szabályzat 5. pontja szerinti pályák esetében alkalmazandó,
a többi pálya esetében ebben az időszakban a 8.1 a) szerint kell eljárni.
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