A mérkőzés versenybíróságának vezetője a jegyzőkönyv vezető. Ő az a személy, aki
koordinálja, irányítja a versenybírók munkáját, valamint kapcsolatot tart a csapatok
képviselőivel és a játékvezetőkkel a mérkőzés előtt és a mérkőzés ideje alatt. IIHF
rendezvényeken a Result Managerrel történő kommunikáció is az ő feladata.

A jegyzőkönyv vezető feladatai:
-

-

-

-

a mérkőzést megelőzően a nevezési lapok alapján a csapatok névsorát felvezeti az
online-felületre, majd a kinyomtatott névsorokat a csapatok vezetőivel és a
játékvezetőkkel hitelesítteti. A jegyzőkönyvön szerepelnie kell a játékosok pontos
nevének, pozíciójának, mezszámának, valamint a csapatkapitány és a két
csapatkapitány helyettes („C” és „A” jelzéssel) megjelölésének.
a mérkőzést megelőzően ellenőrzi a mérkőzésre nevezett játékosok
játékjogosultságát, majd a mérkőzés folyamán ellenőrzi, hogy nem tartózkodik-e
jogosulatlan játékos a jégen.
a mérkőzés ideje alatt a jegyzőkönyvben nyilvántartja az eseményeket (gólok,
kiállítások, időkérések, stb), feljegyzi az esemény idejét és érintett játékos/ok nevét és
mezszámát. Szükség esetén eseménynaplót ír.
tájékoztatja a játékvezetőt a felmerülő kérdések kapcsán
a mérkőzés befejezését követően kiegészíti, és lezárja a jegyzőkönyvet, majd
hitelesítteti a játékvezetőkkel. A hitelesített jegyzőkönyvek 1-1 példányát átadja a
csapatok vezetőinek, egy példányát a szükséges mellékletekkel együtt (mérkőzés
nevezési lapok, sérülés regiszter) a Versenyszabályban megjelölt határidőig eljuttatja
a MJSz Versenybíróságához. Miután a mérkőzés játékvezetői aláírásukkal
hitelesítették a jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyv vezető sem az online felületen, sem a
kinyomtatott példányokon semmilyen változtatást nem tehet.

Az időmérő feladatai:
-

-

-

A mérkőzés kezdete előtt 1 órával megjelenik a zsűri helyiségében, majd a
berendezések elindítása – esetleges melegítése - után minden funkciót kipróbál. A
bemelegítés megkezdésére (mérkőzés kezdete előtt 40 perccel) az órának, illetve a
táblának készen kell állnia.
méri és a kijelzőn megjeleníti a mérkőzés előtti visszaszámlálás idejét (20:00 perc),
hangjelzéssel jelzi a bemelegítés végét
méri és a kijelzőn megjeleníti a harmadok tiszta játékidejét. A játékvezetői sípszóra
azonnal megállítja, míg a korong bedobásakor azonnal elindítja az órát. Az időmérő
köteles egy kézi stoppert is üzemeltetni párhuzamosan, az esetlegesen fellépő
órahibák következményeinek kiküszöbölésére.
hangjelzéssel jelzi a harmadok végét
méri és a kijelzőn megjeleníti a harmadok közti 15 perces szünetek idejét (visszafelé,
a szünetidőt a helyi sajátosságok miatt előre haladó órával is mérik), hangjelzéssel jelzi
a szünetek végét.

-

méri és a kijelzőn megjeleníti az időkérések kezdetének és végének idejét (30
másodperc), az idő leteltét hangjelzéssel jelzi
méri és a kijelzőn megjeleníti a büntetések kezdetének és végének idejét

Lényeges, hogy a táblán minél előbb megjelenjenek a kiállítások, mert ez tájékoztatja a
csapatokat, és a nézőket az aktuális büntetésekről. Csak a mért büntetések kerülhetnek ki a
táblára.

Nemzetközi mérkőzések
Az óra a mérkőzés kezdete előtt 1 órával, 60 percről indul visszaszámlálással.
40 percnél dudálni kell, ekkor léphetnek a csapatok a jégre melegíteni.
20 percnél dudálni kell, ekkor a csapatok elhagyják a jeget, vége a bemelegítésnek.
A mérkőzés alatti tevékenység megegyezik a hazai mérkőzésekkel.
Előfordulhat, hogy ettől eltérő menetrendet kérnek (figyelmeztető dudák), ezt a zsűri
vezetőjével történt egyeztetés alapján kell elvégezni.

A büntetés időmérő feladatai:
-

-

-

-

-

a mérkőzés előtt egyezteti a jegyzőkönyvvezetővel a nevezési lapot, számok és nevek
alapján,
ellenőrzi a jégen bemelegítő játékosokat létszám, és nevezési lapon feltüntetett
mezszámok szerint. Amennyiben a csapatvezető által aláírt nevezési laphoz képest
eltérést észlel, azt azonnal jelzi a jegyzőkönyvvezetőnek.
előkészíti a büntetőpad felelősi feladatok ellátásához szükséges eszközöket a
büntetőpadra (megfelelő formanyomtatvány, toll(ak), papírtörlő, szénsavmentes
ásványvíz, stb;)
pálya adottságainak megfelelően intézkedik megfelelő korong tároló eszközről és
annak hűtéséről (tipikusan: vödör, jéggel)
egyezteti a versenybíróság vezetőjével, hogy a mérkőzés és a harmadok előtt melyik
csapathoz menjen jelezni a megfelelő időben (mérkőzés előtt 5 perccel, harmad
szünetek vége előtt 3 perccel)
a mérkőzés ideje alatt nyilvántartja a büntetett játékosok mezszámát, a büntetések
kezdetének és végének idejét, illetve a játékos visszatérésének idejét
a mérkőzés alatt a büntetett játékosnak (kérésre) információt ad büntetése hátralévő
idejéről
büntetése leteltével a büntetett játékost haladéktalanul visszaengedi a jégre, kivéve,
ha a büntetés leteltekor éppen verekedés folyik a jégen. Ebben az esetben meg kell
várnia, míg a játékvezetők rendezik a helyzetet.
azonnal értesíti a jegyzőkönyv vezetőt (rajta keresztül a játékvezetőt) amennyiben a
büntetett játékos büntetésének letelte előtt elhagyja a büntetőpadot

