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Magyar Jégkorong Szövetség
Szabályozások:
1. A pályázó Egyesületek besorolása: "A+", "A", „B+”, "B", "C" kategóriába, a besorolás a
pályázat beadásának pillanatában, az Egyesület által leadott előzetes csapatnevezés
szerint.
Besorolás az utánpótlás nevelő Egyesületek esetén.
"A+": Olyan "A" besorolású Egyesület, amelynek Profi felnőtt csapata van, illetve a profi (felnőtt)
csapatok, akik felnőtt profi bajnokságban indulnak, valamint azok utánpótlás nevelő egyesületei.
Az MJSZ által kiírt OBII és az alacsonyabb osztályú bajnokságok az A+ besorolásnál nem vehetők
figyelembe. EWHL és EWHL Supercup, DEBL vagy hasonló szintű női ligában induló

sportszervezet.

"A": Teljes vertikummal működő Egyesület: U8 korosztálytól U21 korosztályig minden
korcsoportban indít csapatot. Mentorprogramban részt vevő centrumklub. Női első osztályban
csapatot indító klub.
„B+”: az B+ besorolás megadása U8-tól U18-ig versenyző kluboknak, ha U18-ban minden

elérhető bajnokságban indul (pl. MJSZ és EBEL).
"B": A "C" meghatározásnál feltüntetett korosztályoknál magasabb korcsoportban is indít
csapatot, de nem teljes vertikumú. Női OBII és/vagy női U25 csapatot versenyeztető egyesület
automatikusan legalább B besorolást kap.
"C": U8 és U10 és bármely 3*3 pályás (U12,U14, U16) korosztályban indít csapatot.
2. Egyesületi Elnök fizetése nem támogatott
3. Egy természetes személy több pályázatban szerepelhet, amennyiben minden pozícióban
el tudja látni a feladatát. Ehhez a pályázó Egyesületeknek nyilatkozatot kell csatolni.
4. Amennyiben egy természetes személy egy pályázatban több korosztálynál lát el edzői
feladatot, maximum fizetés összege bruttó 550.000,- Ft. Azon edzőre vonatkozik, aki nem
vezetőedző, de több korosztálynál is kap feladatot, így nem a korosztályonkénti edzői bér
(többszörös) összege számolható el, hanem legfeljebb bruttó 550.000,- Ft. A
tehetségkiválasztó programban edzői feladatot ellátó edzők bérére a Benchmark szerinti
bér adható. Amennyiben más korosztályban is dolgozik az edzői bére és a
tehetségkiválasztó programra adható bére nem haladhatja meg a bruttó 600.000,- Ft-ot.

5. Korosztályonként egy vezető edző alkalmazása elfogadott. Két korosztályban nem lehet
azonos edző vezetőedző.
6. Erőnléti edzőt csak U16 és felsőbb korosztályoknál fogadjuk el, szakosztályonként
maximum 1 főt.
7. Felszerelésmenedzser kifizetését
szakosztályonként maximum 2 főt.
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8. U18 és U21 korosztály esetében külföldi vezetőedző alkalmazása esetén kérelem
nyújtható be a Benchmarktól való eltérésre. A kérelem elbírálását bruttó 700.000,- Ft/hó
felett az EMMI végzi.

9. Vezetőedző, szakmai igazgató, general manager csak főállásban láthatja el a
feladatát, amennyiben nem, úgy a benchmark 60%-a vehető figyelembe
(amennyiben a sportszervezeten, vagy annak kapcsolódó klubjánál van főállásban
a korlátozás nem él)

Korosztályok szerinti ajánlott edzői létszámok:
Tehetséggondozó program – 20-25 fő/edző (max. 3 fő/klub)
U8 – 8-10 fő/edző
U10 - 10-12 fő/edző
U12 - 10-12 fő/edző (max. 2 fő/csapat*)
U14 - 12-15 fő/edző (max. 2 fő/csapat*)
U16 - 12-15 fő/edző (max. 2 fő/csapat*)
U18 - 12-15 fő/edző (max. 2 fő/csapat*)
U21 - 12-15 fő/edző (max. 2 fő/csapat*)
U23 - 12-15 fő/edző (max. 2 fő/csapat*)
*A csapatban részt vevő játékosok létszámát minden esetben az érvényes Versenykiírásban
meghatározott mérkőzés minimum létszámot vesszük figyelembe.
Ajánlott jégidők korosztályok szerint:
U8 – max. 4x50 perc jég (+heti 1 alkalom torna max. 180 perc)
U10 - max. 4x50 perc jég (+heti 1 alkalom torna max. 180 perc)
U12 - max. 5x50 perc jég (+heti 2 mérkőzés)
U14 - max. 6x50 perc jég (+heti 2 mérkőzés)
U16 - max. 7x50 perc jég (+heti 3 mérkőzés)
U18 - max. 8x50 perc jég (+heti 3 mérkőzés)
U21 - max. 10x50 perc jég (+heti 3 mérkőzés)
U23 - max. 10x50 perc jég (+heti 3 mérkőzés)
IIHF szabvány (min 26 x 56 m) jégpálya max. 55.000 Ft / 50 perc, vagy 300.000 Ft / mérkőzés
IIHF szabvány alatti (min 15 x 25 m) jégpálya max. 30.000 Ft/ 50 perc
IIHF szabvány alatti (előzőeknél kisebb) jégpálya max. 20.000 Ft / 50 perc
Egyéb sportlétesítmény bérlése is elfogadható:
Uszoda - max. heti 3 alkalom
Konditerem - max. heti 5 alkalom
Atlétikai pálya - max. heti 5 alkalom

