OB III
2018/2019
JÁTÉKNAPOK (ALAPSZAKASZ)

megegyezés szerint, a versenynaptárban
szereplő határidők előtt bármikor

MÉRKŐZÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA
ha a vendég csapat 100 km-nél messzebbről
érkezik

hétfő-péntek
szombat
vasárnap

19:00-21:00
11:00-21:00
11:00-18:00

MÉRKŐZÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA
ha a vendég csapat 100 km-nél közelebbről
érkezik

hétfő-péntek
szombat
vasárnap

18:00-21:00
10:00-21:00
10:00-20:00

KORHATÁR

2002. dec. 31. előtt születettek

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

15+1 fő

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN

11 fő

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS ALATT

8 fő

KETTŐS VERSENYENGEDÉLY

nem engedélyezett - sem utánpótlás, sem
más felnőtt csapatba

FELJÁTSZÁS

nem engedélyezett, csak az OB III
bajnokságba érvényes versenyengedéllyel
rendelkező játékos léphet pályára
női játékosok csak kapusként nevezhetők
U20 bajnokságban regisztrált játékosok 3 év
után nevezhetők

KORLÁTOZÁSOK

nem nevezhető olyan játékos, aki az elmúlt
10 évben OB I osztályú bajnokságban
(beleértve bármilyen ország első osztályú
bajnokságát) regisztrált játékosként, vagy
feljátszóként legalább 5 alkalommal pályára
lépett

BEMELEGÍTÉS (MINIMUM FELTÉTEL)

10 perc bemelegítés

BEMELEGÍTÉS KEZDETE

T-15 perc

JÉGFELÚJÍTÁS (MINIMUM FELTÉTEL)

bemelegítés előtt, 1. harmad után

JÁTÉKIDŐ

3x20 perc

HOSSZABÍTÁS, BÜNTETŐLÖVÉS

alapszakaszban, rájátszásban, döntőben: 5
perc hosszabbítás, majd büntetők, mindkettő
Versenyszabály szerint

A bajnokság lebonyolítása a nevező csapatok számának függvényében alakul ki.
A MJSZ versenynaptárában a bajnoki mérkőzések megrendezésének határidői szerepelnek,
mely időpontok előtt a két csapat egymással egyeztetve bármikor lejátszhatja a mérkőzést. A
középszakasz, rájátszás és döntők időpontjainak egyeztetésénél a határidők tájékoztató
jellegűek, a végleges időpontoknak az érintett csapatok megegyezésén kell alapulnia.
Az egyeztetett (végleges) időpontról a MJSZ Versenyirodát legalább 5 nappal a dátum előtt a
hazai csapatnak tájékoztatnia kell, így az információ felkerül a szövetség honlapján található
versenynaptárba.
Ha a hazai csapat által felajánlott mérkőzés időpontot a vendég csapat nem fogadja el, a hazai
csapat köteles még egy időpontot felajánlani. Az egyik időpontnak hétvégére (szombatra vagy
vasárnapra) kell esnie. A hazai csapatnak abban az esetben nem szükséges 2. időpontot
ajánlania, ha az első időpontot a mérkőzés előtt legalább 10 nappal jelzi az ellenfelének és a
felajánlott időpont hétvégére (szombatra, vasárnapra) esik.
Az OB III bajnokságot érintő átigazolásokat 2019. január 31-ig lehet lebonylítani.

A bajnokság résztvevői:
-

Biatorbágy Viadukt
Debrecen
Hargitai Farkasok
Vasas
KMH SE
Nyugati Eszkimók Szombathely
Rozmár JSE
Szombathelyi Pingvinek
TSE Gerillák
White Sharks HC

A bajnokság lebonyolítása:
Alapszakasz:
a 10 csapat egy fél kört játszik egymással
Középszakasz:

(9 meccs/csapat)

Felsőház:
az alapszakaszban szerzett pontok szerint az 1., 2. és 3. helyezett egymással,
a 4., 5. és 6. helyezett egymással lejátssza a visszavágókat
(2 meccs/csapat)
Alsóház:
a 7., 8., 9. és 10. helyezett egy fél kört játszik egymással
(3 meccs/csapat)
Rájátszás:
Elődöntő:
1.-4. 2 nyert meccsig
2.-3. 2 nyert meccsig
Helyosztók:
5. helyért
5.-6. helyezett 2 nyert meccsig
7. helyért
7.-8. helyezett 2 nyert meccsig
9. helyért
9-10. helyezett 2 nyert meccsig
Döntő:
1./4. és 2./3. győztese 2 nyert meccsig
Bronzmérkőzés:
1./4. és 2./3. vesztese 2 nyert meccsig
A bajnokság értékelése:
3X30 érem (arany, ezüst, bronz), bajnoki serleg.
Különdíj a legtöbb pontot elérő játékosnak.

előkészítette

MJSZ Versenyiroda

véleményezte

MJSZ Szakmai vezetés

jóváhagyta

MJSZ Elnökség

