U12 3x3
KISPÁLYÁS
2018/2019
JÁTÉKNAPOK

VASÁRNAP

MÉRKŐZÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA

vasárnap: 9:30 – 18:00 óra között

KORHATÁR

2007.01.01. - 2008.12.31.

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

9+1 fő

CSERE AZONOS EGYESÜLET KÉT CSAPATA
KÖZÖTT

2018. december 15 és 31 között kispályás és
nagypályás keret között (maximum 5 fő)

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A TORNA KEZDETÉN

9+1 fő

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM A TORNA KEZDETÉN

12+2 fő

LEBONYOLÍTÁS

torna rendszerben

KORLÁTOZÁS A MÉRKŐZÉSEN

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

FELJÁTSZÁS

U10-ből, a feljátszók száma nem haladhatja
meg a korosztályos résztvevők számát

ÁTJÁTSZÁS

U12 3x3 tornasorozatból U12 bajnokságba,
valamint U12 bajnokságból U12 3x3
tornasorozatba nem megengedett

LEJÁTSZÁS

-

BEMELEGÍTÉS

5 perc bemelegítés

BEMELEGÍTÉS KEZDETE

T-10 perc

JÉGFELÚJÍTÁS (MINIMUM FELTÉTEL)

bemelegítés előtt

JÁTÉKIDŐ

2x18 perc (tiszta játékidő)

U12 3x3 KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK
A tornasorozat minimum 4 csapat nevezése esetén indul el. A bajnokságba minden csapat nevezhet,
akár kis- akár nagypályával rendelkezik, abban az esetben is, ha nagypályás U12 bajnokságban is indít
csapatot .
KORLÁTOZÁSOK:
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 3x3 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 U12 3x3 bajnokság mérkőzéseit kizárólag hétvégeken, 9:30-18:00 között kell elkezdeni. A tornák
kezdési időpontjának meghatározásakor figyelemmel kell lenni a vendég csapatok utazásra fordított
időszükségletére is. Ennek megfelelően a torna 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.
KORHATÁR:
Az életkor megítélésénél a versenyévad befejező évének december 31. napját kell figyelembe venni.
A TORNA LEBONYOLÍTÁSA:
A mérkőzések torna rendszerben kerülnek lebonyolításra. Tornák 2018. november 1. és 2019. április
10. között rendezhetőek. Minden csapat egy tornát rendez és további minimum 3 tornán vesz részt.
A mérkőzés az alábbiak szerint kerül lebonyolításra (minimum feltételek):
• Jégfelújítás bemelegítés előtt
• Bemelegítés kezdete: T-10 perc
• Bemelegítés időtartama: 5 perc
• A félidőben 3 perc szünet
JÁTÉKSZABÁLYOK:
•
•

A játékban résztvevő sorokat jól látható módon jelölni kell, és a jelölést a Mérkőzés Nevezési
Lapon is fel kell tüntetni.
Mérkőzés közben a sorok közötti játékos csere tilos. A korongot a játék megszakításának
helyén kell ismét játékba hozni. A mérkőzésen 3 sor folyamatos szerepeltetése kötelező;

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

A nevezési lapon a mérkőzést megelőzően meg kell jelölni, hogy fekete karszalagot viselő
cserejátékos melyik sorban fog pályára lépni. Ettől eltérni a mérkőzés során nem lehet. Sérülés
esetén más sorba is becserélhető, ezt azonban a mérkőzés versenybíróságának
eseménynaplóban rögzítenie kell.
Amennyiben nincs fekete karszalagot viselő cserejátékos nevezve a mérkőzésre, akkor a
következő sorból „duplázhat” egy, az edző által kijelölt játékos.
A mérkőzéseken csak egész sorok játszhatnak. Tehát 3x3+kapus(ok), vagy 4x3+kapus(ok).
Kapus helyett mezőnyjátékos nem léphet pályára.
A mérkőzés folyamán 60 másodpercenként játékmegszakítással egybekötött sorcserét kell
végrehajtani.
Testjáték nem megengedett.
Szabálytalanság esetén a vétkes játékos csapata ellen büntető lövést kell ítélni.
A büntető lövést a sértett játékos – annak esetleges sérülése esetén a sorából edző által
kiválasztott társa – végezheti el a kezdőponttól indulva, a korong folyamatos kapu irányába
történő haladásával. Ha már egyszer ellőtték a korongot, az akciót befejezettnek kell tekinteni,
és semmilyen második kísérletből nem lehet gólt elérni! A játék gól esetén középbedobással,
ellenkező esetben a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal
folytatódik.
Sérülést-balesetveszélyt előidéző, kirívó, vagy szándékos szabálytalanság esetén a vétkes
játékost arról a mérkőzésről végleg ki kell állítani, a játék a vétkes csapat kapuja mögé,
valamely sarokba dobott koronggal folytatódik.
Pattintott lövés nem megengedett, az így szerzett gól nem érvényes, a játék a korong valamely
sarokba dobásával folytatódik.
A mérkőzés eredményét a jegyzőkönyvben nyilvántartani és/vagy az eredményjelzőn
megjeleníteni tilos.

FEL-, LE- ÉS ÁTJÁTSZÁS:
Ha egy sportszervezet az U12 korosztályban két csapatot indít (kispályás és nagypályás bajnokságban),
az átjátszás/feljátszás a két bajnokság között nem megengedett, a két keretet külön csapatként kell
kezelni.
Az U12 3x3 korosztályba női sportolók visszajátszása csak annak a 2006-ban született játékosnak
engedélyezett (kapusok esetén 2005-ben, vagy 2006-ban), akit a sportszervezete az U14 3x3
korosztályba nevezett.
SZAKMAI BIZOTTSÁGI KÉRELMEK:
A versenykiírástól való eltérés iránti Szakmai Bizottsági kérelmek benyújtásának határideje:
2018.11.30
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

véleményezte

MJSZ Szakmai vezetés

jóváhagyta

MJSZ Elnökség

