U8
2021/2022
VERZIÓSZÁM

CSAPATNEVEZÉS
(PÓTHATÁRIDŐ ELJÁRÁSI DÍJ ELLENÉBEN)

1.0
2021.07.15.
(2021.07.22.)
Korábbi szezonokban nem versenyző csapatok
számára: folyamatos

RAJTLISTA LEADÁSI HATÁRIDŐ

2021.09.15.

KORHATÁR

2014.01.01. után születettek
KÉK: 3

MNIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

SÁRGA: 9+1
PIROS: 9+1

JÁTÉKNAPOK

VASÁRNAP

TORNÁK KEZDÉSI IDŐPONTJA

10:00 – 16:00

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A TORNA KEZDETÉN

6+1

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM A TORNA KEZDETÉN

12+2

ÁTJÁTSZÁS

csapatok közötti átjátszás külön táblázat szerint

LEJÁTSZÁS (NŐI KORHATÁR)

2013-as lány játékosok számára megengedett

LEBONYOLÍTÁS

tornarendszerben

JÁTÉKTÉR

LTP Szabályzatban foglaltak szerint

JÁTÉKIDŐ

1x18 perc, futóóra

KÖTELEZŐ SORCSERE

1 percenként

SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN

büntetőlövés

ÁTJÁTSZÁS U8 KOROSZTÁLYON BELÜL
KÉK

…..

→

SÁRGA

…..

nem engedélyezett

KÉK

…..

→

PIROS

…..

nem engedélyezett

SÁRGA …..

→

PIROS

…..

korlátlanul engedélyezett

SÁRGA …..

→

KÉK

…..

korlátlanul engedélyezett

PIROS

…..

→

SÁRGA

…..

korlátlanul engedélyezett

PIROS

…..

→

KÉK

…..

korlátlanul engedélyezett

Korosztályfelelős: Antal Szilvia
E-mail: antal.szilvia@icehockey.hu
Honlap: www.jegkorongszovetseg.hu

U8 KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK
KORHATÁR:
A tornákon a 2014.01.01 után születettek vehetnek részt, azonban az alsó korhatár betöltött 5. életév.
JÁTÉKNAPOK:
Az U8 bajnokság játéknapja fő szabály szerint vasárnap. A bajnokság tornáit az MJSZ Versenyiroda
ennek megfelelően e játéknapra írja ki. E játéknaptól a torna rendezőjének kérése alapján el lehet térni.
MÉRKŐZÉS KEZDÉSI IDŐPONTJA:
Az U8 tornákat 10:00-16:00 között kell elkezdeni.
FEL- 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 bajnokságon belüli átjátszás a táblázatban részletezett szabályok szerint lehetséges.

LEJÁTSZÁS (NŐI KORHATÁR)
Az U8 korosztályba női sportolók visszajátszása csak annak a 2013-ban született sportolónak
engedélyezett, akit a sportszervezete az U8 korosztályba nevezett. (vagy KÉK, vagy SÁRGA, vagy
PIROS).
A visszajátszó lányok csak olyan mérkőzésre nevezhetők (korosztály és szint), ahová a
versenyengedélyük szól.
A visszanevezett női sportolók saját korosztályába való nevezésére, versenyengedélyük módosítására,
december 15. és 31. között van lehetőség.
JÁTÉKSZABÁLYOK:
• LTP Szabályzatban foglaltak szerint
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 sportszervezet 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

2020.06.10.

véleményezte

MJSZ Szakmai Bizottság

2021.06.15.

jóváhagyta

MJSZ Elnökség

2021.06.27.

