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CSAPATNEVEZÉS
(PÓTHATÁRIDŐ ELJÁRÁSI DÍJ ELLENÉBEN)

2019.06.14.
(2019.06.21.)

RAJTLISTA LEADÁSI HATÁRIDŐ

2019.08.15.

KORHATÁR

2008.01.01. – 2009.12.31.

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

KÉK csoport: 24+2 fő (két csapat összesen)
SÁRGA csoport: 15+1 fő
PIROS csoport: 12+1 fő

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

KÉK csoport: 34+4 fő
SÁRGA és PIROS csoport: 22 fő

A KOROSZTÁLYBA TARTOZÓ JÁTÉKOS MAXIMÁLIS
MÉRKŐZÉSSZÁMA

30 bajnoki mérkőzés/játékos/bajnoki évad

CSERE AZONOS EGYESÜLET KÉT CSAPATA KÖZÖTT

2 alkalommal: 2019.11.25-30. között és
2020.01.25-30. között maximum 5-5 játékos

JÁTÉKNAPOK

szombat - vasárnap

MÉRKŐZÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA

hétköznapokon: 15:00-16:30 között
szombaton: 9:30 – 18:00 óra között
vasárnap: 9:30 – 16:30 óra között

MINIMÁLIS (ÉS MAXIMÁLIS) LÉTSZÁM A
MÉRKŐZÉS KEZDETÉN

KÉK csoport: 11+1 (max. létszám: 16+2 fő)
SÁRGA és PIROS csop.12+1

KORLÁTOZÁS A MÉRKŐZÉSEN

2018.07.01-je után indított ITC-vel rendelkező
játékos nem nevezhető a bajnokság
mérkőzéseire

FELJÁTSZÁS

U10-ből (kizárólag a 2010-ben született
játékosok) mérkőzésenként 4 fő
U12-ből U14-be: mérkőzésenként 3 fő

ÁTJÁTSZÁS

A KÉK csoportban szereplő csapatok keretei
változtathatók a fordulók között;
Csoportok közötti átjátszás külön táblázat
szerint

LEJÁTSZÁS (NŐI KORHATÁR)

2007-es lány játékosok számára megengedett

BEMELEGÍTÉS

10 perc bemelegítés

BEMELEGÍTÉS KEZDETE

T-15 perc

JÉGFELÚJÍTÁS (MINIMUM FELTÉTEL)

bemelegítés előtt, 1. harmad után

JÁTÉKIDŐ

3x15 perc

HOSSZABBÍTÁS, BÜNTETŐLÖVÉSEK

nincs

ÁTJÁTSZÁS U12 KOROSZTÁLYON BELÜL
KÉK

…..

→

SÁRGA …..

nem engedélyezett

KÉK

…..

→

PIROS …..

nem engedélyezett

SÁRGA …..

→

PIROS …..

nem engedélyezett

SÁRGA …..

→

KÉK

…..

max. 4 fő/mérkőzés

PIROS …..

→

SÁRGA …..

max. 4 fő/mérkőzés

PIROS …..

→

KÉK

…..

max. 4 fő/mérkőzés (csak abban az esetben, ha
az egyesületnek nincs a sárga csoportban
versenyző csapata; ha van, akkor a PIROS -> KÉK
átjátszás nem engedélyezett)

U12 KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK
A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA
Az U12 bajnokság KÉK csoportjába a nevező sportszervezet 2 csapatot köteles versenyeztetni, ide azok
az egyesületek adhatnak be csapatnevezést, amelyek a 2018/2019-es versenyévadban U10
korosztályban „A” tornát rendeztek, valamint rendelkeznek 24+2 fő U12-es korosztályú játékossal.
A KÉK csoportban versenyző csapatokon belül a játékoskeretek szabadon változtathatók a fordulók
között. Mivel egy napon vannak a mérkőzések, a KÉK csoport csapatainak mérkőzéseit össze lehet
hangolni, mivel ugyanazokkal az ellenfelekkel játszanak. Az adott mérkőzésnapon belül lejátszandó 2.
mérkőzés a kiírt kezdési időponttól függetlenül, az 1. mérkőzés végét követő jégfelújítás után egyből
elkezdhető abban az esetben, ha a mérkőzés megkezdéséhez szükséges feltételek (játékvezetők,
egészségügyi biztosítást ellátó személy, versenybírók, stb.) rendelkezésre állnak.
Mérkőzésszám:
A bajnokság kezdete:

18-22 mérkőzés/csapat (a nevező csapatok számától függően)
2019. október

A SÁRGA és PIROS csoportok területi alapon szerveződnek.
Mérkőzésszám:
18-20 mérkőzés/csapat (a nevező csapatok számától függően)
A bajnokság kezdete:
2019. október

KORLÁTOZÁSOK:
Az MJSZ Szakmai Bizottsága által megállapított maximális mérkőzésszám egy U12-es korú játékos
tekintetében 30 mérkőzés. Ennél több mérkőzésre egy U12-es korú játékos sem saját korosztályában,
sem feljátszóként nem nevezhető a versenyévad folyamán.
Az ITC-vel rendelkező játékosokra vonatkozó korlátozás alól az MJSZ Szakmai Bizottságának javaslata
alapján az MJSZ Elnöksége felmentést adhat, továbbá nem kell alkalmazni a korlátozást abban az
esetben, ha a játékos szülei életvitelszerűen Magyarországra költöztek.
JÁTÉKNAPOK:
Az U12 bajnokság játéknapja fő szabály szerint: vasárnap, de a jégpályák telítettségéhez igazodóan a
bajnokság mérkőzéseit szombaton is meg lehet rendezni. A bajnokság mérkőzéseit az MJSZ
Versenyiroda ennek megfelelően e játéknapra írja ki. E játéknaptól a magyar (anyaországi) csapatok
határon túl játszott mérkőzései, illetve határon túli csapatok Magyarországon játszott mérkőzései
esetén, továbbá a mérkőzésen érdekelt csapatok közös megegyezése alapján el lehet térni.
Amennyiben a játéknaptól való eltérésben a két egyesület nem tud megegyezni, úgy az MJSZ
Versenyiroda által kiírt eredeti időpont marad az irányadó.
MÉRKŐZÉS KEZDÉSI IDŐPONTJA:
Az U12 bajnokság mérkőzéseit hétköznapokon 15:00-16:30 között, szombaton 9:30-18:00 között,
vasárnap pedig 9:30-16:30 között kell elkezdeni. A mérkőzések kezdési időpontjának
meghatározásakor figyelemmel kell lenni a vendég csapat utazásra fordított időszükségletére is. Ennek
megfelelően a mérkőzések kezdési időpontját lehetőség szerint úgy kell meghatározni, hogy a vendég
csapatnak 6:30 előtt ne kelljen elindulnia és legkésőbb 22:00 órára haza tudjon érni.
Iskolaszüneti napokon a „szombatra” vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
KORHATÁR:
Az életkor megítélésénél a versenyévad befejező évének december 31. napját kell figyelembe venni.
A MÉRKŐZÉS LEBONYOLÍTÁSA:
A mérkőzés az alábbiak szerint kerül lebonyolításra (minimum feltételek):
• Jégfelújítás bemelegítés előtt
• Bemelegítés kezdete: T-15 perc
• Bemelegítés időtartama: 10 perc
• Jégfelújítás az 1. harmadot követően
• 2. harmadot követően 3 perc szünet

JÁTÉKSZABÁLYOK:
Az U12 bajnokság KÉK csoportjának szabályai:
• A mérkőzésre nevezhető játékosok a jégkorong szabályai szerint folyamatosan játszanak 3x15
perc tiszta játékidővel.
• A mérkőzés alatt a játék és a csere is folyamatos. A kisbüntetés időtartama 2 perc,
nagybüntetés időtartama 5 perc.
• Testjáték nem megengedett.
• A mérkőzés eredményét, a gólszerző és gólpasszt adó játékosokat a jegyzőkönyvben
nyilvántartani és/vagy az eredményjelzőn megjeleníteni tilos.
• Tilos felszabadítást követően a csere megengedett.
• A kapuslehozatal nem megengedett, kapus helyett mezőnyjátékost nem lehet a pályára
küldeni.
Az U12 bajnokság SÁRGA és PIROS csoportjának szabályai:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

A játékban résztvevő sorokat jól látható karszalagokkal kell megkülönböztetni (MJSZ);
Mérkőzés közben a sorok közötti játékos csere tilos. A korongot a játék megszakításának
helyén kell ismét játékba hozni;
A kisbüntetés időtartama 1 perc, nagybüntetés időtartama 5 perc;
Testjáték nem megengedett.
A mérkőzés eredményét, a gólszerző és gólpasszt adó játékosokat a jegyzőkönyvben
nyilvántartani és/vagy az eredményjelzőn megjeleníteni tilos.
Amennyiben a mezőnyjátékosok száma nem 5-tel osztható, úgy a 10, vagy 15 fő feletti
játékosok tartalék játékosnak számítanak és a mérkőzés nevezési lapján a meg kell jelölni, hogy
ezeket a játékosok melyik sorban fognak játszani.
A mérkőzés folyamán 60 másodpercenként játékmegszakítással egybekötött sorcserét kell
végrehajtani.
Kisbüntetés esetén a büntetett játékosnak ki kell ülnie a büntetőpadra, és a sorcserét jelző
sípszókor a következő sorból is egy játékos a büntető padra ül, aki a kiállítás lejártakor egyből
játékba avatkozhat a saját sorában.
A kapuslehozatal nem megengedett, kapus helyett mezőnyjátékost nem lehet a pályára
küldeni.

FEL-, LE- ÉS ÁTJÁTSZÁS:
A sportszervezet U10 csapatából a 2010.01.01. után született játékosok közül mérkőzésenként 4 fő
nevezhető az U12 bajnokságban versenyző csapatokba.
Az U12 bajnokságon belüli átjátszás a táblázatban részletezett szabályok szerint lehetséges.
Az U12 bajnokságban versenyző csapatból 3 játékos nevezhető a sportszervezet U14 csapatának
mérkőzéseire.
Az U12-es korú játékosok a versenyévad folyamán nem vehetnek részt 30-nál több bajnoki
mérkőzésen. A limit nem csak a saját korosztályban játszott mérkőzésekre vonatkozik, hanem azok a
mérkőzések is beleszámítanak, melyeken feljátszóként vesz részt a játékos.

Az U12 korosztályba női sportolók visszajátszása csak annak a 2007-ben született sportolónak
engedélyezett, akit a sportszervezete az U12 korosztályba nevezett (vagy KÉK vagy SÁRGA vagy PIROS).
Amennyiben U12-be nevezik, U14-ben nem szerepelhet.
SZAKMAI BIZOTTSÁGI KÉRELMEK:
A versenykiírástól való eltérés iránti Szakmai Bizottsági kérelmek benyújtásának határideje:
• VALAMENNYI csoportra vonatkozóan: 2019.11.30
A határidőn túl kérelmet benyújtani csak különösen indokolt esetben, 100 000 Ft + ÁFA eljárási díj
megfizetése esetén lehet.
A kérelem elbírálásának szempontjából azon bajnokság/bajnokság szint az irányadó, ahol a játékost a
kérelem alapján szerepeltetni kívánják.
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.
előkészítette

MJSZ Versenyiroda

2019.05.27.

véleményezte

MJSZ Szakmai Bizottság

2019.06.05.

jóváhagyta

MJSZ Elnökség

2019.06.18.

