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Korábbi szezonokban nem versenyző csapatok
számára: folyamatos

RAJTLISTA LEADÁSI HATÁRIDŐ

2019.09.15.

KORHATÁR

2012.01.01. után születettek

MNIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

10+1

JÁTÉKNAPOK

vasárnap

TORNÁK KEZDÉSI IDŐPONTJA

10:00 – 16:00

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN

10+1

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN

12+2

ÁTJÁTSZÁS

a rajtlista leadáskor megjelölt 5 játékos kizárólag
a „KÉK” csoportban szerepelhet

LEJÁTSZÁS (NŐI KORHATÁR)

2011-es lány játékosok számára megengedett

JÁTÉKTÉR

harmad pályán keresztben

JÁTÉKIDŐ

18 perc, futó óra

KÖTELEZŐ SORCSERE

1,5 percenként

SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN

büntetőlövés

BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA

tornarendszerben

ÁTJÁTSZÁS U8 KOROSZTÁLYON BELÜL
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Korosztály felelős: Fodor János, Antal Szilvia
E-mail: fodor.janos@icehockey.hu, antal.szilvia@icehockey.hu
Honlap: www.jegkorongszovetseg.hu

U8 KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK
JÁTÉKNAPOK:
Az U8 bajnokság játéknapja fő szabály szerint vasárnap, de lehet tornát rendezni iskolaszüneti napokon
is, a Versenyiroda hozzájárulásával.
MÉRKŐZÉS KEZDÉSI IDŐPONTJA:
Az U8 tornákat 10:00-16:00 között kell elkezdeni.
KORHATÁR:
A tornákon a 2012.01.01 után születettek vehetnek részt, azonban az alsó korhatár betöltött 5. életév.
SPORTORVOSI IGAZOLÁS:
A Versenyszabályzat 61§- a érvényes.
A sportorvosi igazolás az első kötelező sportorvosi vizsgálat után háziorvosi engedéllyel is kiváltható,
amennyiben a sportorvosnál szükséges vizsgálatokat a háziorvos is elvégzi.
CSAPATOK NEVEZÉSE A BAJNOKSÁGBA
Csapatnevezési határidőig minden olyan egyesületnek le kell adnia a nevezését, aki a korábbi
szezonokban indított korosztályt. A csapatok számát az igazolt játékosok száma határozza meg. Ha a
rajtlistán megjelölt játékosok létszáma eléri a 2, 3 stb. csapat indításához szükséges minimális
létszámot, abban az esetben 2, 3 stb. csapatnak kell tekinteni, és e szerint kell eljárni. Az egyes csapatok
szintenkénti besorolását a Versenyirodának kell küldeni.

CSAPATOK RÉSZVÉTELE A FORDULÓN
U8 és U10 korosztály „KÉK”, „PIROS” és „SÁRGA” csoportjába érkezett csapatnevezések lezárultával a
Versenyiroda a „PIROS” és „SÁRGA” szinteken egyenlő létszámú regionális csoportokba rendezi a
csapatokat a szakmai erőtér programot alapul véve. A csapatok létszámának függvényében a „KÉK”
szint megmarad területi bontás nélkül.
A csoportok kialakításánál előfordulhat, hogy a magas létszámú közép-magyarországi régióból kerül
kiegészítésre néhány másik régió. Nagy figyelmet szentelünk annak, hogy a csapatoknak a lehető
legkevesebbet kelljen utaznia, illetve, hogy a közép-magyarországi együttesek egyenlően kerüljenek
saját régiójuktól eltérő csoportokhoz.
A Versenyiroda és az U8/U10 koordinátor elkészíti a versenynaptárt. Ha valaki nem jelöl meg
időpontot, akkor azt a Versenyiroda és az U8/U10 koordinátor jelöli ki.
Új torna bejelentésére is van lehetőség, minimum két héttel a torna időpontja előtt, és csak abban az
esetben fogadjuk el, ha az adott szinten a régióban még nincsen bejelentett torna az adott napra. A
versenynaptár szezon közbeni módosítása kizárólag a Versenyszabályzatban foglaltak szerint
lehetséges. A tornák kezdési időpontjáról a korosztályos felelőst legalább 5 munkanappal a mérkőzés
versenynaptárban feltüntetett dátuma előtt kell értesíteni.
A nevezéseket a www.jegkorongszovetseg.hu weblapon kell leadni.
Nevezési határidő:
•

a tornát megelőző hét vasárnapi napján 24.00 óráig

A nevezés elfogadásáról a korosztályos felelős dönt. Figyelembe kell venni a földrajzi elhelyezkedést, a
jelentkezési sorrendet, a tornarészvételi arányokat, illetve a tornarendezési kötelezettség vállalás
végrehajtását is. A sikeres nevezésről emailen keresztül értesülhetnek a jelentkezők. Ezt követően a
nevezések véglegesnek tekinthetők, a sorsolást a korosztályos felelős haladéktalanul elkészíti, és a
weblapon nyilvánossá teszi.
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.
FEL-, LE- ÉS ÁTJÁTSZÁS:
A sportszervezet U8 csapatából korlátlan számú játékos nevezhető az U10 bajnokságban versenyző
csapatokba, de az adott tornán a feljátszók száma nem haladhatja meg az U10-es korosztályos
játékosok számát.

Az U8 korosztályba női sportolók visszajátszása csak annak a 2011-ben született sportolónak
engedélyezett, akit a sportszervezete az U8 korosztályba nevezett. Amennyiben U8-ba nevezik, U10ben nem szerepelhet.
Az U8 bajnokságon belüli átjátszás a táblázatban részletezett szabályok szerint lehetséges.
SZAKMAI BIZOTTSÁGI KÉRELMEK:
A versenykiírástól való eltérés iránti Szakmai Bizottsági kérelmek benyújtásának határideje:
• „KÉK” bajnokságra vonatkozóan: 2019.09.30
• „PIROS” és „SÁRGA” bajnokságra vonatkozóan: 2019.10.30
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.

előkészítette

MJSZ Versenyiroda

2019.05.27.

véleményezte

MJSZ Szakmai vezetés

2019.06.05.

jóváhagyta

MJSZ Elnökség

2019.06.18.

