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Hivatkozott törvények, rendeletek, szabályzatok
• Sportról szóló 2004. évi I. törvény
• Átigazolási szabályzat 2014
• Versenykiírás (MJSZ 2014-2015)
• IIHF hivatalos szabálykönyv (Official Rule Book 2014–2018)
• Sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004 (III. 31.) Korm. rendelet
• Doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III. 23.) Korm. rendelet
• Sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII. 13.) Korm.
rendelet
• Sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004 (V. 18.) Korm. rendelet
• Játékosok elengedése a nemzeti válogatottba szabályzat (IIHF)

Mellékletek jegyzéke
Csapatnevezési lap (1. sz. melléklet)
Nyilvántartó lap* (2. sz. melléklet)
Rajtlista (3. sz. melléklet)
Kettős versenyengedély (4. sz. melléklet)
Orvosi engedélyt tartalmazó fényképes igazolólap* (5. sz. melléklet)
Jégpálya adatlap (6. sz. melléklet)
Eseménynapló (7. sz. melléklet)
Sérülésregiszter* (8. sz. melléklet)
Véleménynyilvánító lap (9. sz. melléklet)
Mérkőzés jegyzőkönyv (10. sz. melléklet)
Mérkőzés nevezési lap (11. sz. melléklet)
* MJSZ-ben beszerezhető papíralapú nyomdai termékek

Bevezetés
A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkotta meg az alábbi szabályzatot.
A versenyszabályzat hatálya a jégkorong sportágban versenyszerűen résztvevő személyekre (a
továbbiakban: sportolók), a mérkőzések hivatalos személyeire, rendezőire, az őket tagsági, vagy
egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületekre és sportvállalkozásokra (a továbbiakban: sportszervezetek), valamint a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ), tisztségviselőire és alkalmazottaira terjed ki. Szabályozza a Magyar Jégkorong Országos Bajnokság (a továbbiakban: MJOB) és egyéb MJSZ-rendezésű sportesemény (együttesen: MJSZ-rendezvények)
lebonyolítását, valamennyi amatőr és nyílt bajnokságban, az összes osztályban és korosztályban.
A versenyszabályzat kiegészítéseként az MJSZ minden évben kiadja a versenykiírást, amely a
bajnokságok, és a kupák adott idényre szóló részletes ismertetése mellett tartalmazza a nevezésekkel stb. kapcsolatos valamennyi határidőt és díjtételt (nevezés, óvás stb.) is.
Az MJSZ hatáskörébe tartozó mérkőzésekkel kapcsolatos, a jelen versenyszabályzatban, illetve
az éves versenykiírásban nem szabályozott vagy mérlegelési lehetőséget tartalmazó kérdésekben
első fokon az MJSZ Versenybírósága jogosult dönteni. Fellebbezés esetén az Elnökség, vagy az
Elnökség által létrehozott Szakmai Bizottság dönt, amely ellen az MJSZ-ben további jogorvoslatnak helye nincs.
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1. § Csapat- és egyéni nevezések
Az MJSZ évente szervez a felnőtt férfi és női, valamint az utánpótlás korosztályokban bajnokságokat, illetve kupákat. Ezek részletes szabályozása a kiadott versenykiírásban található. Kivételt
képez az InLine bajnokság, amelyre külön versenyszabályzat és versenykiírás készül. A versenykiírást a Versenybíróság készíti el a Szakmai Bizottsággal egyeztetve, és az Elnökség hagyja jóvá.

1.1 Csapatnevezés
A csapatnevezést a csapatnevezési lapon (1. sz. melléklet), a nevező sportszervezet felelős
sportvezetője által, a sportszervezet cégbírósági bejegyzésével megegyező formában aláírva kell
benyújtani.
Az OB I-s bajnokságban csapatot indító egyesületeknek a csapatnevezéshez mellékelni kell az
OB I-s mérkőzéseiken biztonsági szolgálatot ellátó szervezettel kötött szerződés másolatát. Ennek
hiányában a csapatnevezés nem fogadható el.
A csapatnevezés leadásával az egyesületek kijelentik, hogy részvételük megfelel a sporttörvény
vonatkozó paragrafusainak.
Csapatnevezés csak olyan sportszervezettől fogadható el, amelynek nincs kiegyenlítetlen tartozása az MJSZ felé, illetve az MJSZ által hozott határozattal bármelyik egyesület felé.

1.1.1 A csapatnevezés határideje
A sportszervezeteknek a versenykiírásban meghatározott időpontig, írásban kell leadniuk csapatnevezéseiket a Versenybírósághoz, a versenykiírás nevezési díjak mellékletében meghatározott
összegű csapatnevezési díj, valamint a sportszervezetenként fizetendő pénzbiztosíték (kaució) egyidejű befizetése, vagy a befizetés igazolása mellett. Az a sportszervezet, amelyik ezt a határidőt elmulasztja, késedelmi pótlékot köteles fizetni az MJSZ-nek. A késedelmi pótlékot csapatonként kell
megfizetni, összege a versenykiírásban szerepel. A versenykiírásban meghatározott póthatáridő
után (az U10 és az U8 mérkőzéssorozatra jelentkező korosztályok kivételével) a Versenybíróság
pótlék megfizetése esetén sem fogad el csapatnevezést.

1.1.2 Külföldi csapatok nevezése
Az MJOB korosztályos bajnokságaiba külföldi csapatok is nevezhetnek, erről az Elnökség
minden versenyévad előtt dönt, a Szakmai Bizottság és a Liga véleményét figyelembe véve. A külföldi csapatoknak a csapatnevezés benyújtásával egyidejűleg be kell mutatniuk saját nemzeti jégkorong szövetségük engedélyét a külföldi bajnokságban való indulás tárgyában. A MJOB korosztályos bajnokságaiban – a versenyszabályban meghatározott MJSz elnökségi engedély esetén – a versenykiírás alapján elkészített versenynaptártól nem lehet eltérni.

1.1.3 Magyar csapatok nevezése külföldi, illetve nemzetközi regionális
bajnokságba
A magyar csapatok nevezhetnek külföldi, illetve nemzetközi regionális bajnokságba, erről az
Elnökség minden versenyévad előtt dönt, a Szakmai Bizottság és a Liga véleményét figyelembe
véve. A külföldi bajnokságban való indulás feltétele, hogy az adott egyesület a külföldre nevezett
korosztályában részt vesz a magyar bajnokságban is. Ez alól felmentést az elnökség adhat.
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1.2 Játékosok nyilvántartása és igazolása
Minden játékost, akit egy sportszervezet szerepeltetni kíván az MJSZ sportrendezvényein, regisztrálni kell a SIR és az MJSZ egységes nyilvántartási rendszerében. Nyilvántartásba vételre kerül sor új játékos igazolásakor vagy külföldi játékos Magyarországra történő kölcsönadása, átigazolása esetén.
A regisztráció az MJSZ által kiadott nyilvántartó lap (2. sz. melléklet) kitöltése alapján történik. A nyilvántartó lapot alá kell írnia a sportszervezet felelős vezetőjének, a játékosnak, illetve
− 18 éven aluli játékos esetén − a szülőnek vagy gondviselőnek. Nyilvántartásba vételhez mellékelni kell a játékos születési idejét igazoló okmány másolatát, függetlenül a játékos életkorától.
A nyilvántartásba vétel adminisztrációs díját a nevezési díjak tábla tartalmazza. A nyilvántartásba
vétel nyomán a játékos azon sportszervezetnek lesz igazolt játékosa, amelyik kezdeményezte a regisztrációt.
A hazai és külföldi játékosok átigazolási és kölcsönadási szabályait az MJSZ által kiadott átigazolási szabályzat tartalmazza.

1.3 Játékosok nevezése
A sportszervezetek a csapatnevezési lapon nevezett csapataik játékosait korosztályonként, név
szerint is kötelesek nevezni a rajtlistán (3. sz. melléklet).

1.3.1 A rajtlista kitöltése
A rajtlistát hiánytalanul ki kell tölteni és minden játékosnak alá kell írnia. 18 éven aluli játékos
esetén szülői (gondviselői) engedélyt kell csatolni a rajtlistához, vagy a szülőnek (gondviselőnek)
kell aláírnia a listát. A rajtlistához csatolni kell a rajta szereplő játékosok versenyengedélyéhez
szükséges iratokat, befizetéseket és a játékosok fotóit elektronikus formában (1.4.1 pont). Hivatásos vagy amatőr szerződéssel rendelkező játékos szerződésének eredeti példányát a rajtlista leadásával egy időben az MJSZ Versenybíróságának le kell adni. A szerződés leadásának elmulasztása
esetén a sportoló részére versenyengedély nem adható ki.

1.3.2 A rajtlista leadási határideje
A rajtlistát a versenykiírásban meghatározott időpontig kell leadni a Versenybíróságnak. Az a
sportszervezet, amelyik a rajtlista leadási határidejét elmulasztja, játékosonként késedelmi pótlékot
köteles fizetni az MJSZ-nek. A versenykiírásban meghatározott póthatáridő után érkezett rajtlista
esetén az MJSZ a pótlék megfizetése esetén sem ad ki versenyengedélyt.
A rajtlista csak akkor teljes, ha legalább annyi, − minden előírásnak megfelelő − játékos szerepel rajta, amennyit a versenykiírás az adott korosztályra előír. Ha egy sportszervezetnek nincs megfelelő számú játékosa az adott korosztályban, a versenykiírásban meghatározott időpontig, a csapatnevezést a Versenybíróság törli.
Ez alól felmentést kaphatnak az újonnan alakuló U8, illetve U10 csapatok, amelyek folyamatosan kiegészíthetik a rajtlistájukat.
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1.3.3 Rajtlistán szereplő játékosok
A rajtlistán csak a sportszervezet igazolt játékosát lehet szerepeltetni.
Egy játékos csak egy rajtlistán szerepelhet, kivétel a kettős versenyengedéllyel rendelkező játékos. A kettős versenyengedéllyel rendelkező játékos csak anyaegyesületében vehető figyelembe a
rajtlistán való szerepeltetésekor a minimális létszám szempontjából.
Női játékosok nevezésére lehetőség van az életkoruknak megfelelő férfi utánpótlásbajnokságban is, „lejátszásukról” a korosztályos versenykiírás rendelkezik.
Nem magyar állampolgárságú játékos a felnőtt bajnokságban korlátozás nélkül nevezhető,
amennyiben előzetesen a nemzetközi szabályok szerint magyar csapatba igazolt.

1.3.4 Pótnevezés (rajtlista és versenyengedély módosítása idény közben)
Pótnevezésre az alábbi esetekben és időpontokban kerülhet sor:
a) Valamennyi bajnokságban a teljes versenyévad alatt pótnevezni lehet azt a játékost, akinek
igazolásával a sportszervezete rendelkezik.
b) Valamennyi bajnokságban a teljes versenyévad alatt mód van a legalább egy teljes szezont
kihagyó − a kihagyott szezonban egyetlen csapat rajtlistáján sem szereplő − magyar állampolgárságú játékos pótnevezésére (amennyiben szerződéses jogviszonya előző egyesületével megszűnt, vagy szerződése ezt lehetővé teszi. Minden más eset − pl. egyesület megszűnése − az Átigazolási Bizottság hatáskörébe tartozik.)
c) Nem magyar állampolgárságú vagy külföldön versenyengedéllyel bíró magyar játékos pótnevezésére − amennyiben előzetesen a nemzetközi szabályok szerint már leigazolták − az
adott versenyidényen belül január 31-ig kerülhet sor.
d) Amennyiben egy sportszervezet egy korosztályban kettő (vagy több) csapatot indít, lehetősége van a versenyévad közben ezen csapatok között 5 játékos cseréjére, az adott korosztály versenykiírásában szereplő időszakban. Ilyen esetben mindkét csapat rajtlistáját módosítani kell, és a játékos(ok)nak új versenyengedélyt kell kiállítani.
e) Lehetőség van a bajnokság közben (január 31-ig) játékosok átigazolására, illetve kölcsönadására és szerepeltetésére egy másik sportszervezetben az átigazolási szabályzat szerint.
f) Amatőr szerződéssel rendelkező utánpótlás korú játékos átigazolása esetén akkor kaphat
versenyengedélyt és nevezhető egy másik sportszervezetben mérkőzésre, ha távozásához
előző (átadó) sportszervezete az átigazolási lapon hozzájárult. Amatőr jogállású, szerződéssel nem rendelkező, utánpótlás korú játékos az átigazolási időszakon belül (január 31-ig)
szabadon átigazolható az Átigazolási Szabályzat szerint.
g) Minden pótnevezés pótrajtlista leadásával, valamint új versenyengedély kiadásával jár.

1.4 Versenyengedély
1.4.1 Versenyengedély kiadásának feltételei
A rajtlista és a vele egyidejűleg leadott mellékletek alapján a Versenybíróság a játékosok részére versenyengedélyt ad ki.
A Versenybíróságnak 5 (öt) munkanap áll rendelkezésére a versenyengedély kiadására.
A versenyengedély kiadásának feltételei:
• 1 db tárgyévben készült igazolványkép (elektronikus formában, 200x250 px méretben);
• a versenyengedély díjának befizetése.
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• Nem magyar állampolgárságú, 18 éven aluli, IIHF-átigazolással (Letter of Approval – LOA)
rendelkező játékosnak csak magyarországi oktatási intézmény által kiadott „iskolalátogatási
igazolás” bemutatása, és Magyarországon bejelentett lakcím igazolása esetén adható ki versenyengedély.
• MJSZ versenyengedélyt kérő, 18 éven aluli, LOA-val rendelkező, külföldi játékos után – U18
és U16 korosztályokban – egyszeri utánpótlási járulékot kell fizetni. Az utánpótlási járulékot
az első versenyengedély kiállításkor kell megfizetni. A járulék mértékét a versenykiírás tartalmazza.
A versenyengedély érvényességi ideje egy versenyévad.
Ismételten meg kell fizetni az eljárási díjat a versenyengedély adataiban történt változás miatt
kiadott új versenyengedély esetében (pl. idény közbeni átigazolás, kölcsönadás, kettős játékengedély stb.).

1.4.2 Versenyengedély pótlása
A versenyengedély elvesztése, rongálódása vagy megsemmisülése esetén az új versenyengedélyt kell kérni, kiállításáért ismételten meg kell fizetni az eljárási díjat.

1.4.3 Versenyengedély visszavonása
Annak a játékosnak, aki a bajnoki rajt évében tölti be a 16. életévét, díjmentes, alapfokú játékvezetői tanfolyamon kell részt vennie. A tanfolyam megszervezése és lebonyolítása a Játékvezetői
Egyesület (JE) feladata. Amennyiben a játékos október 15-ig a tanfolyamon nem tesz sikeres vizsgát, versenyengedélyét a Versenybíróság visszavonja. Amennyiben a játékos november 15-ig sem
tesz sikeres vizsgát, a sportoló a teljes idényre elveszti játékjogát. A vizsga letételét a JE az U18
bajnokság mezőnyében ellenőrzi.
Visszavonásra kerül annak a magyar játékosnak a versenyengedélye, aki a versenyévad közben
IIHF nemzetközi átigazolással (LOA vagy ITC) külföldi csapatba igazol.

1.4.4 Kettős versenyengedély
A kettős versenyengedélyt január 31-ig lehet kérvényezni a kettős versenyengedély űrlapon
(4. sz. melléklet). A kettős versenyengedélyhez pót rajtlistát kell benyújtani.

Amennyiben egy játékosnak saját sportszervezetében nincs lehetősége „feljátszani”,
kettős versenyengedéllyel – a versenyszabályban meghatározott korlátozással szerepelhet
(„felnevezhető”) egy másik sportszervezet csapatában. Kettős versenyengedély csak a
Szakmai Bizottság jóváhagyásával adható ki. A kettős versenyengedéllyel rendelkező játékos az adott versenyévadban csak a versenyengedélyének megfelelő sportszervezetben nevezhető saját korosztályában mérkőzésre. Ez a szabály vonatkozik az OB II-ből OB I-be
„átjátszó” („feljátszó”) játékos(ok) esetére is.
Ha egy játékosnak nincs saját sportszervezetében, a saját korosztályában csapata, akkor a játékos – kettős versenyengedéllyel – szerepelhet egy másik sportszervezet adott korosztályában, és a
versenyszabályban meghatározott korlátozással feljátszhat saját sportszervezete csapatába.
Női csapatot nem indító sportszervezet – a versenyévad záróévében 13. életévét betöltő – igazolt női játékosa az anyaegyesület hozzájárulásával, kettős versenyengedéllyel szerepelhet más
sportszervezet női csapatában. (Egyúttal játszhat saját sportszervezete korosztályos csapatában is.)
Mindez nem érvényes az OB I és OB II férfi csapatba nevezett női játékosokra.
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2. § Mérkőzések időpontja
2.1 Bajnoki és kupamérkőzések sorsolása, illetve kiírása
A versenyévad kezdőnapja augusztus 1., zárónapja július 31. A bajnoki évad szeptember 1jétől április 30-ig tart.
A bajnoki mérkőzések versenynaptárát és a Magyar Kupa sorsolását – a Ligával együttműködve – a Versenybíróság készíti el, és a csapatnevezés leadási határidejét követően, a Szakmai Bizottság által meghatározott időben elküldi a bajnokságba benevezett sportszervezeteknek.
A sportszervezeteknek lehetőségük van a bajnoki versenynaptár egyeztetésére a Versenybírósággal. Ez alapján készül el a végleges bajnoki- és kupa versenynaptár.

2.2 Sportszervezetek által szervezett mérkőzések
2.2.1 Előzetes (idény előtti) bejelentés
A MJOB-ba és az MK-ba benevezett csapatok a bajnoki évad ideje alatt hazai vagy külföldi
tornán csak a Versenybíróság előzetes engedélyével szerepelhetnek.
A sportszervezetek önálló szervezésű rendezvényeiket és nemzetközi vagy egyéb tornán való
részvételük időpontját kötelesek a Versenybíróságnak a csapatnevezéssel egy időben eljuttatni a
versenynaptár egyeztetése céljából.

2.2.2 Idény közbeni bejelentés
A versenynaptár egyeztetése után ismertté váló, a sportszervezetek részére érkező meghívások
tervezett időpontját a sportszervezetek kötelesek a Versenybíróságnak a rendezvény kezdési időpontja előtt 15 naptári nappal bejelenteni. A Versenybíróság a részvételt csak akkor engedélyezi, ha
a mérkőzés(ek) időpontját az ellenfelek beleegyezésével, a mérkőzés(ek) időpontjának előre hozásával módosítani lehet. Az eljárási díjat a versenykiírás tartalmazza. A rendezvény kezdési időpontja előtt 15 napon belüli kérelem esetén kétszeres eljárási díj fizetendő.

2.3 Kiírt mérkőzések módosítása
2.3.1 Játéknap, helyszín, kezdési idő módosítása
A versenynaptárban szereplő, a korosztály bajnokság első mérkőzésének időpontjáig a korosztályos résztvevőkkel egyeztetett mérkőzések időpontja és helyszíne csak eljárási díj ellené-

ben módosítható. A módosítás nem foglalja magába a mérkőzések halasztását. A mérkőzések megváltozott játéknapja, helyszíne és kezdési időpontjai csak akkor tekinthető hivatalosnak, amennyiben azt az ellenfél csapata és a Versenybíróság is elfogadja az erre a célra
rendszeresített honlapon (http://www.hokizsuri.hu).
Kivétel a 2.3.2, ill. 2.3.3 pontokban részletezett esetek. Amennyiben a mérkőzés bármelyik fél
hibájából (a versenyszabályban részletezett esetek kivételével) meghiúsul, a mérkőzés bajnoki
pontjait (rájátszásban és döntőben a győzelmet) a vétlen csapat javára kell írni 5:0 gólaránnyal.
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2.3.2 Mérkőzés előrehozása
A mérkőzés versenynapja, kezdési időpontja módosítható korábbi időpontra, amennyiben az ellenfél és a Versenybíróság hozzájárulását adta az erre rendszeresített online felületen. A versenynap, helyszín és kezdési időpont változtatása korábbi időpontra eljárási díj köteles, amely a kezdeményezőt terheli, függetlenül attól, hogy a változás kinek a terhére róható fel.

2.3.3 Mérkőzés lemondása
Ha egy csapat nem tud a mérkőzésen megjelenni, vagy a mérkőzést nem tudja megrendezni,
haladéktalanul értesítenie kell az ellenfelet, a VB-t és a Játékvezetői Egyesületet. A Versenybíróság
a lemondás indokának (indokainak) vizsgálata után dönt a mérkőzéssel kapcsolatban. (Eljárási díj,
fegyelmi eljárás kezdeményezése stb.)

2.4 Elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzések új időpontja
Időjárási, illetve pályaviszonyok miatt elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzések esetében a két
egyesületnek 5 munkanapon belül új időpontot kell egyeztetnie és azt írásban bejelenteni a Versenybíróságnak. Amennyiben az időpont-egyeztetés az előírt időn belül nem történik meg, vagy
nem jár eredménnyel, a két csapat az egyéb meghatározott szankciókon túl eljárási díj fizetésére
kötelezett.
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3. § A pályával, illetve a rendezéssel kapcsolatos
követelmények
A bajnoki, illetve kupamérkőzések lebonyolítására alkalmas pályát, kiegészítő létesítményeit a
Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) által kiadott hivatalos szabálykönyv (Official Rule Book
2010–2014) I. fejezete, illetve a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm.
rendelet rendelkezései határozzák meg.

3.1 Pályák előzetes hitelesítése
Minden idény előtt az MJSZ kiküldi valamennyi jégpálya-üzemeltető részére a jégpálya adatlapot (6. sz. melléklet), amelyet a pálya üzemeltetője tölt ki, és küld vissza, legkésőbb augusztus
1-jéig.

3.1.1 A Technikai Bizottság feladatai
a) A Technikai Bizottság minden pálya esetében meghatározza azokat az általános technikai
és biztonsági minimumokat, amelyeket a versenyidény megkezdése előtt, illetve az egész
versenyévad során a rendező (pályaválasztó) sportszervezetnek biztosítania kell.
A pályák játékra való technikai és biztonsági alkalmasságát a Technikai Bizottság évente, a
bajnoki évad megkezdése előtt minden jégpálya felelős kezelőjével és a hazainak minősülő
sportszervezet(ek) felelős képviselőjével közösen megvizsgálja. A bejárás során ellenőrzi,
illetve pontosítja a jégpálya adatlapon feltüntetett adatokat. Megállapításait és az ezek alapján a pálya alkalmasságáról hozott döntését, illetve az alkalmassá nyilvánításhoz szükséges
– határidőhöz kötött – feltételeit jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy-egy másolati példányát az illetékeseknek, eredetijét pedig – legkésőbb augusztus 22-ig – az MJSZ-hez továbbítja.
b) Ha a Technikai Bizottság a versenyévad előtt, illetve annak során a technikai és
biztonsági minimum-feltételek hiánya miatt a pályát alkalmatlannak találja, dönt a pálya
bajnoki, illetve kupaküzdelmekből való kizárásáról mindaddig, amíg a feltételeket nem
biztosítják.
A Technikai Bizottság kizárást kimondó határozatával szemben – halasztó hatállyal nem
bíró – panasszal lehet fordulni az Elnökséghez.
c) A követelmények betartását a Technikai Bizottság hivatalból, illetve játékvezetői, szövetségi ellenőri stb. indítványra folyamatosan ellenőrzi.

3.1.2 Pályák rendelkezésre állása
A jégpálya adatlap, illetve a sportszervezet(ek) felelős vezetője nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az adott objektumban dátumszerűen mettől meddig és milyen időponti megkötöttségekkel lehet mérkőzést rendezni a versenyévad során. A Versenybíróság a jégpálya adatlapok adatainak felhasználásával állítja össze a bajnoki évad versenynaptárát.
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3.2 A pálya műszaki alkalmassága mérkőzés lejátszására
3.2.1 Technikai feltételek az OB I mérkőzésein
a) OB I mérkőzés csak fedett pályán rendezhető meg. Amennyiben a jégkorongsport érdeke
megkívánja, a Szakmai Bizottság ettől eltérő határozatot is hozhat.
b) OB I, illetve MK-mérkőzés hangosítás és büntetési időt is kijelző eredményjelző berendezés nélkül nem rendezhető.
c) Az OB I mérkőzésein kizárólag számítógéppel – a Versenybíróság által meghatározott
formátumban – készülhet jegyzőkönyv. Az ehhez szükséges technikai feltételek megteremtése a sportszervezetek feladata.
d) Az OB I bajnokság mérkőzéseiről a rendező sportszervezetnek minimum egykamerás felvételt kell készíteni. A felvétel másolatát – amennyiben azt az MJSz főtitkára, a Fegyelmi
Bizottság vezetője vagy a Versenybíróság elnöke kéri – a mérkőzést követő két munkanapon belül az MJSZ-be kell eljuttatni. Bármelyik egyesület kérheti a felvétel alapján a mérkőzés vizsgálatát, a Versenybíróság és a Fegyelmi Bizottság eljárását. A felvétel beküldésének elmulasztása esetén a pályaválasztó sportszervezetet 50 000 Ft eljárási díj terheli.
e) A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében a rendező egyesületnek gondoskodni kell
az előre várható nézőszám arányában megfelelő létszámú, jelzéssel ellátott rendezőségről,
illetve hatósági intézkedésre jogosult rendőrség megjelenéséről, a kormányrendeletnek
megfelelően.

3.2.2 Egyéb feltételek
a) A vendégcsapat(ok), a játékvezetők és az egyesületi versenybírósági tagok öltözködéséhez,
tisztálkodásához, egészségügyi szükségleteik kielégítéséhez, valamint az esetleges orvosi
vizsgálatok és helyszíni ellátás céljából megfelelően felszerelt, kulturált helyiségeket kell
biztosítani, mégpedig a nézők által nem megközelíthetően. OB I esetében az egészségügyi
követelmények ellenőrzése az MJSz Orvosi Bizottságának feladata és hatásköre.
Az öltözőket úgy kell kialakítani, hogy a csapatok, játékvezetők és az egyesületi versenybírósági tagok az öltözőből a pályát biztonságosan, korcsolyában, vagy a rendező által biztosított korcsolyavédőben megközelíthessék.
b) A mérkőzésidő állását, az eredményt, az időkérést és a büntetéseket az eredményjelzőn kell
figyelemmel kísérhetővé tenni a csapatok számára, és hangosbeszélőn is ismertetni kell az
eseményeket. Az első két feltétel, valamint a hangosbeszélő minden mérkőzésen kötelező,
a büntetési idő kijelzése ajánlott.
c) A rendezőnek biztosítania kell a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011
(III. 23.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásának feltételeit.

3.2.3 Mérkőzésre alkalmatlan pályák
a) Ha a mérkőzés kezdetén a játékvezetők a pályát az időjárási vagy műszaki okok miatt mérkőzésre alkalmatlannak találják és amennyiben várható a pályaviszonyok javulása, 2x20
perc várakozási időt írnak elő.
Ha a pálya a várakozási idő leteltéig játékra alkalmassá válik, akkor a mérkőzést legkésőbb
30 perc múlva el kell kezdeni.
Ha a várakozási időtartamok leteltével a pálya továbbra sem alkalmas játékra, a mérkőzést
végleg le kell fújni.
A játékvezetőnek az elrendelt várakozási idő kezdetét, illetve a mérkőzés új kezdési időpontját vagy lefújását az eseménynaplóban (7. sz. melléklet) kell rögzítenie.
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b) Ha az időjárási viszonyok vagy műszaki problémák miatt a pálya a mérkőzés közben válik
játékra alkalmatlanná, a játékvezető a mérkőzést bármikor megszakíthatja, és jégfelújítást
rendelhet el, illetve 2x20 perc várakozási időt írhat elő. Ha a körülmények nem javulnak,
vagy a mérkőzés folytatása eleve reménytelennek látszik, a mérkőzést a játékvezető véglegesen félbeszakíthatja. A félbeszakítás okát és idejét az eseménynaplóban kell rögzítenie.

3.3 Rendezéssel kapcsolatos követelmények
A rendező sportszervezet kötelessége a mérkőzés előtt, annak időtartama alatt és azt követően
is valamennyi játékos, edző, vezető, szövetségi megbízott testi épségét és vagyontárgyaik sértetlenségét megőrizni, valamint a nézők kulturált sportélvezetét elősegíteni.

3.3.1 Beléptetés
• A rendező sportszervezet az MJSZ által kiadott és sorszámozott fényképes pályabelépővel,
valamint versenybírói, játékvezetői vagy edzői igazolvánnyal rendelkező személyek számára
az ingyenes belépést – előzetes bejelentkezés alapján – biztosítja. A kiadott belépők listáját az
MJSZ minden érintett sportszervezet részére megküldi.
• A rendező köteles biztosítani a vendégcsapat és a mérkőzés hivatalos személyeinek szabad
bejutását a sporteseményre, a sportlétesítményen belüli szabad mozgását és személyes biztonságát, valamint a vendégcsapat(ok), játékvezetők, egyesületi versenybírósági tagok, szövetségi megbízottak járműveinek biztonságos parkolását és megközelítését.
• A rendező sportszervezetnek biztosítani kell a vendégszurkolók számára a belépés lehetőségét
és elkülönített elhelyezését. A vendégszurkolók részére fenntartandó helyek száma minimálisan a pálya befogadóképességének 10%-a. (Ez alól kivételt képeznek a zárt kapuk mellett lejátszandó mérkőzések.) Amennyiben a vendégcsapat a rendező sportszervezet felé két munkanappal a mérkőzés időpontja előtt írásban lemondja a részére fenntartott helyek egy részét,
a rendező sportszervezet jogosult a lemondott helyek értékesítésére.
• A rendezőnek biztosítania kell a nézők előzetes ellenőrzését (sérülést, rendbontást okozható
tárgyak, sűrített levegővel működtetett hangkeltő eszközök kiszűrése, alkoholos állapotú
személyek kizárása stb.).

3.3.2 Öltözők rendje
A rendező sportszervezetnek biztosítania kell, hogy:
• a csapatok öltözőibe illetéktelen személyek ne léphessenek be, és így ne zavarhassák a felkészülést, illetve a pihenést,
• a játékvezetői öltözőbe és az öltöző előtti folyosóra a mérkőzés előtt 60 perccel, a mérkőzés
alatt, valamint a mérkőzést követő 60 percig csak a JE képviselője, a szövetségi ellenőr,
a Versenybíróság képviselője és a közreműködő egyesületi versenybíróság tagjai léphetnek
be,
• az öltözők biztonságosan zárhatóak legyenek, az értékeket megfelelően el lehessen helyezni.

3.3.3 Rendzavarás
• A rendező sportszervezet kötelessége biztosítani pálya mellett lévő − a pálya tartozékát képező − hivatalos helyek (cserepad, büntetőpad, zsűri, gólbírói fülkék) zavartalan biztonságát,
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valamint a játék zavartalansága, illetve a közvetlen sérülések elkerülése érdekében a nézők
palánktól való megfelelő távolságban tartását.
• A rendező sportszervezet köteles a nézők viselkedését folyamatosan figyelemmel kísérni és a
rend biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket − a játékvezető, az egyesületi versenybíróság, avagy a szövetségi ellenőr felkérésére, de hivatalból is − haladéktalanul megtenni.
• Ha egy mérkőzésen ismételt, illetve súlyos rendzavarás történik, a játékvezető vagy ideiglenesen félbeszakítja a mérkőzést a rend helyreállításáig, vagy kötelezi a rendezőket a nézők
kizárására, és a mérkőzést zárt kapuk mellett folytatja, vagy a mérkőzést véglegesen félbeszakítja. Az esemény kiváltó okát, leírását és időpontját a játékvezetőnek az eseménynaplóban rögzítenie kell.
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4. § A mérkőzésrendezés személyi feltételei
4.1 Egyesületi versenybíróság
4.1.1 Egyesületi versenybíróság összetétele, létszáma
A versenyévadra minden sportszervezet vezetője kijelöli az egyesületi versenybíróság tagjait,
megbízott felelős vezetőjét és helyettesét, amelyről a versenyévad kezdetének időpontjáig írásban
tájékoztatja az MJSZ Versenybíróságának vezetőjét. A kijelölt vezető felel a mérkőzéseken közreműködő egyesületi versenybíróság összetételéért, a működéséhez szükséges technikai feltételekért.
A megbízott vezető a versenyévad során folyamatos kapcsolatot tart az MJSZ Versenybíróságával.
Bajnoki és kupamérkőzéseken, továbbá az MJSZ által szervezett egyéb mérkőzéssorozatokon
(U12, U10, U8 mérkőzéssorozat) csak érvényes versenybírói igazolvánnyal rendelkező versenybírók működhetnek közre. Ezt a játékvezető, az MJSZ Versenybírósága, illetve az ellenfél hivatalos
megfigyelője ellenőrizheti.
Az olyan mérkőzéseken, amelyek költségeit az MJSZ viseli, a mérkőzés versenybíróságát az
MJSZ Versenybíróságának vezetője jelöli ki.
A mérkőzés versenybíróságának vezetője a mindenkori jegyzőkönyvvezető, aki a mérkőzés lebonyolítása és adminisztrációja tekintetében a játékvezetővel és a csapatok vezetőivel tartja a kapcsolatot.
Az OB I, OBII, OB III, OB IV, U20, U18 és a U16 bajnoki, illetve MK-mérkőzéseket öt egyesületi versenybírósági tag (időmérő, jegyzőkönyvvezető, bemondó, két fő büntetés-időmérő), a női,
U14, U12 és VUB mérkőzéseket négy egyesületi versenybírósági tag (időmérő, jegyzőkönyvvezető
és bemondó, két fő büntetés-időmérő), az U10 és U8 mérkőzéseken két versenybírósági tag (időmérő, adminisztrátor) közreműködésével kell lejátszani.
Az egyesületi versenybíróság működőképesnek tekintendő, ha az előírt létszámnál egy fővel
kevesebb van jelen, de ebben az esetben a versenykiírásban meghatározott eljárási díj terheli a pályaválasztó csapatot.
Az egyesületi versenybíróság − az aktuális korosztályos versenykiírás, illetve a rendező és
résztvevő csapatok igénye (megállapodás szerinti közreműködése) alapján, valamint a szükséges
technikai feltételek megléte esetén − kiegészíthető gólbíróval, videógólbíróval, sor-, és lövés statisztikussal, jegyzőkönyvvezető-segéddel (számítógépes jegyzőkönyv).

4.1.2 Késés, meg nem jelenés
Az egyesületi versenybírósági tagoknak minimum 45 perccel a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt kell megjelenniük a mérkőzés színhelyén.
Amennyiben az egyesületi versenybíróság a versenyszabályzatban megengedett minimális létszámban a mérkőzés kiírt kezdési időpontjában nincs jelen, a pályaválasztó csapatot úgy kell tekinteni, mint a mérkőzésen meg nem jelent csapatot.

4.1.3 A mérkőzés versenybíróságának feladatai
A versenybíróságok az IIHF szabályainak és előírásainak megfelelően kötelesek végezni munkájukat.
a) A mérkőzés versenybíróságának a rendelkezésére álló lehetőségek alkalmazásával kötelessége ellenőrizni és a játékvezetőnek azonnal jelezni, ha a mérkőzés előtt valamely csapat
játékosának játékjogosultságával kapcsolatban probléma merül fel, valamint ha a szükséges
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létszámban nincs jelen egy csapat. Jeleznie kell továbbá, ha nincs jelen az orvos kellő időben, illetve ha valamelyik edzőnek nincs meg a szükséges licence.
A mérkőzés versenybíróságának kötelessége ellenőrizni, hogy a mérkőzés nevezési lapon
(11. sz. melléklet), ill. a jegyzőkönyvben szereplő játékos a mérkőzés előtti bemelegítéskor
jelen van. Amennyiben a játékos nincs jelen, a versenybíróságnak jeleznie kell a csapat hivatalos személyének (edző, csapatvezető), hogy a játékos csak abban az esetben léphet pályára, ha a mérkőzés versenybírósága erről külön értesítést kap. Ha a játékos úgy lép pályára, hogy a mérkőzés versenybíróságát a csapat hivatalos személye nem értesítette, a játékot
a játékos pályára lépésekor meg kell szakítani. A mérkőzés jegyzőkönyvében (10. sz. melléklet) szereplő, de a mérkőzésen meg nem jelent játékos nevét a mérkőzés jegyzőkönyvből
törölni kell.
A versenybíróságnak jeleznie kell, amennyiben a mérkőzés alatt bármelyik csapat mezőnyjátékosainak létszáma az előírt alá csökken.
A b) és c) pontokban foglalt esetekben eseménynaplót kell készíteni, melynek kitöltése a
jegyzőkönyvvezető feladata.
Minden 5 percet meghaladó késésről (versenybíróság, bíró, orvos, csapatok) a jegyzőkönyvvezető köteles eseménynaplót készíteni, és azt az érintettekkel aláíratni.
Eseménynapló felvételét indítványozhatja a mérkőzés jegyzőkönyvvezetője egyéb, indokolt esetekben is.
A versenybíróságnak az első és második harmad utolsó percét, nyitott pályán a térfélcserét,
a harmadik harmad utolsó két percét, valamint a gólokat, az időkérést, a tilos felszabadítást,
a lest, a meg nem adott gólt és a büntetéseket, illetve azok leteltét hangosító berendezés segítségével kell a csapatokkal közölnie.
A versenybíróságnak a bemelegítés és a mérkőzés kezdési időpontja előtt 5, a szünetek befejezése előtt 3 perccel értesíteni kell a játékvezetőket és a csapatokat.
Az MJSz által szervezett bajnoki mérkőzéseken, versenysorozatokon és kupamérkőzéseken
az MJSz által előírt – elektronikus vagy nyomtatott – jegyzőkönyveket kell használni.
A mérkőzés versenybírósága köteles elküldeni e-mailen vagy telefaxon az OB I-es mérkőzés jegyzőkönyvének másolatát minden mérkőzést követően az MJSZ-hez az (1) 4606864-es faxszámra, továbbá minden korosztályban a gépi jegyzőkönyvet e-mail-en az
info@icehockey.hu címre. A két munkanapon belül be nem érkezett jegyzőkönyv másolatok esetén a rendező sportszervezet késedelmi pótlékot köteles az MJSZ-nek megfizetni
(összege a versenykiírásban szerepel).

A versenybíróság a mérkőzés jegyzőkönyvének eredeti példányát, a mérkőzést követő tíz munkanapon belül köteles megbízható módon eljuttatni az MJSz Versenybíróságához. Ennek elmulasztása esetén a sportszervezetnek eljárási díjat kell fizetnie, amelynek mértékét a versenykiírás tartalmazza.

4.1.4 A mérkőzés versenybíróságának díjazása
Az MJSz által szervezett események versenybírói díjainak javasolt mértékét a versenykiírás
rögzíti.
A versenybírói díjakat – egyéb megállapodás hiányában − a rendező sportszervezet köteles a
mérkőzés befejezése előtt kifizetni. Amennyiben egy mérkőzésen a versenybíróság a Versenyszabályban előírt létszámban megjelenik, de a mérkőzés bármilyen okból elmarad, ill. halasztásra kerül, a versenybírói díjakat ki kell fizetni.
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4.2 Játékvezetők
4.2.1 Játékvezetők kijelölése
A mérkőzések játékvezetőit az OB I döntőinek kivételével a Játékvezetői Egyesület küldi. Az
OB I döntőjének résztvevői jogosultak a vezetőbíró nemzetiségének meghatározására, melyet az
Elnökség hagy jóvá. A vonalbírókat ebben az esetben is a JE jelöli.
Az U10 és az U8 rendszerben lebonyolított kupafordulókon a játékvezetőről a rendező egyesület gondoskodik. A mérkőzéseket olyan − 16. életévét betöltött − játékos is vezetheti, aki játékvezetői vizsgát tett. Ha a rendező sportszervezet JE kötelékébe tartozó játékvezetőket kíván foglalkoztatni a mérkőzéseken, úgy azt a JE-től kell kérvényeznie minimum egy héttel a torna/kupa lebonyolítása előtt.
Az OB I, az OB II, U20, U18 és U16 bajnoki, illetve MK-mérkőzéseket három, a női, az U14,
U12 és VUB mérkőzéseket két játékvezető közreműködésével kell lejátszani. A női és U14 bajnokság rájátszás- és döntő mérkőzéseit három játékvezető közreműködésével kell lejátszani.
Az U10 és U8 kuparendszerben lebonyolított mérkőzés sorozaton az egyes mérkőzéseket 1–1
játékvezető vezeti.
Az OB II, OB III, OB IV, U20, U18 és U16 mérkőzéseket két, a női, az U14 és az U12 bajnokság mérkőzéseit egy játékvezetővel is le kell bonyolítani. A bajnoki helyosztó mérkőzéseket a női,
az U14, U12 és VUB bajnokságban azonban legalább két játékvezetővel kell lebonyolítani.
Nem az MJSZ szervezésében lezajló mérkőzések (barátságos, felkészülési, torna) játékvezetőinek biztosítása a rendező egyesület kötelessége és felelőssége.

4.2.2 Játékvezetők feladatai
a) A játékvezetőknek minimum 45 perccel a mérkőzés kiírt kezdete előtt kell megjelenniük a
mérkőzés helyszínén.
b) A játékvezetőknek a pálya játékra való alkalmasságát − a bemelegítés megkezdésekor −
kell eldönteni, ugyanakkor kell elvégezni a játékosok játékjogának, az egyesületi versenybíróság, valamint edzői minősítések ellenőrzését is.
c) A játékvezető köteles eseménynaplót készíteni minden olyan esetben, amelyet az IIHFszabálykönyv tartalmaz [pl. végleges kiállítás (MATCH) vagy végleges fegyelmi büntetés
(GM) kiszabása esetén stb.].
d) A játékvezetőnek a jegyzőkönyvvezető által kötelezően felvett eseménynaplót aláírásával
hitelesítenie kell.

4.2.3 Játékvezetői díjak
A játékvezetői díjakat a versenykiírás melléklete tartalmazza.
Elmaradt mérkőzések játékvezetői díját a rendező sportszervezetnek ki kell fizetnie, kivéve, ha
az elmaradásról minimum 24 órával előtte értesítette a JE-t. A mérkőzést megelőző 12–24 óra közötti időpontban történő értesítés esetén a játékvezetői díj 50%-ára tarthat igényt a JE.

4.2.4 Késés, meg nem jelenés
A csapatoknak a más helységből érkező játékvezetőkre a mérkőzés kiírt kezdési időpontjától
számított 30 percet kell várniuk. Amennyiben a játékvezető(k) késése miatt a mérkőzés nem kezdhető el az eredetileg kiírt időpontban, a Játékvezetői Egyesületnek eljárási díjat kell fizetnie,
amelynek mértékét a versenykiírás tartalmazza.
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A játékvezető késéséről vagy meg nem jelenéséről a mérkőzés versenybíróságának az MJSz
Versenybíróságát a mérkőzés napjától számított két munkanapon belül értesítenie kell.
A játékvezető meg nem jelenése miatt újrajátszandó mérkőzés költségeit a JE téríti meg.

4.3 Orvos
4.3.1 Orvos delegálása
Az MJSZ-rendezvényeken a sportegészségügyi ellátásról a pályaválasztó egyesület gondoskodik. A sportegészségügyi ellátást nyújtó személy (továbbiakban: orvos) a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvére tett bélyegzőnyomatával (vagy egyéb okmányokkal) igazolja magát a versenybíróságnál. Az orvos mérkőzésen való részvételét az Orvosi Bizottság a beküldött jegyzőkönyv alapján ellenőrzi.

4.3.2 Orvos feladatai
a) Az orvosnak legkésőbb a bemelegítés megkezdéséig a játékvezetőnél és a versenybíróságnál kell jelentkeznie és a mérkőzés befejezése után 15 percig a helyszínen (a pályán) tartózkodnia. A mérkőzés előtti jeges bemelegítés orvos jelenléte nélkül nem kezdhető el. Ennek ellenőrzése a versenybíróság feladata. Az orvos köteles a mérkőzés folyamán közvetlenül a pálya mellett − a versenybíróság közelében, a büntetőpad mellett vagy a cserepadoknál − tartózkodni és a mérkőzés eseményeit figyelemmel kísérni.
b) A mérkőzés szüneteiben és végén az orvosnak − a csapatok vezetőivel történő személyes
egyeztetés útján − meg kell bizonyosodnia arról, hogy a csapatoknál nincs sérült játékos, és
ezt a mérkőzés jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
c) Az orvos a mérkőzés folyamán ellátott sérülésekről a sérülésregiszteren (8. sz. melléklet)
tájékoztatja az Orvosi Bizottságot. A sérülésregiszter 2 példányos nyomtatványából az eredeti az érintett játékos (csapat) példánya, a másik pedig az MJSZ példánya, melyet az
MJSz Versenybíróságának kell megküldeni a mérkőzés jegyzőkönyv mellékleteként. A
mérkőzés jegyzőkönyvvezetőjének feladata az orvos figyelmeztetése a sérülésregiszter kitöltésére.

4.3.3 Orvosi díj
Az orvos díjazását és feladatait, a rendezés egészségügyi feltételeit a sportorvoslás szabályairól
és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.
A rendező csapat a mérkőzés vége előtt köteles az orvosnak a közreműködői díjat kifizetni.
Amennyiben egy mérkőzésen az orvos a Versenyszabályban előírt időpontban megjelenik, de a
mérkőzés bármilyen okból elmarad, ill. halasztásra kerül, az orvosi díjakat ki kell fizetni

4.3.4 Késés, meg nem jelenés
Amennyiben az orvos a mérkőzés hivatalosan kiírt kezdési időpontját megelőzően, a bemelegítés megkezdésekor nincs jelen (nem jelentkezett a mérkőzés versenybíróságánál, ill. a játékvezetőknél), a pályaválasztó csapat eljárási díjra kötelezett, amelynek mértékét a versenykiírás tartalmazza. Ha az orvos a mérkőzés eredeti kezdési időpontjáig nem jelenik meg a mérkőzés helyszínén, a csapatot meg nem jelentnek kell tekinteni.
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4.4 Szövetségi ellenőr
Az OB I mérkőzésekre − lehetőség szerint az Elnökség, illetve a bizottságok vezetői és tagjai
közül − az MJSZ Főtitkára szövetségi ellenőröket jelölhet, azonban a mérkőzés lebonyolításának
nem előfeltétele a szövetségi ellenőr jelenléte.
A szövetségi ellenőrök kijelölését és beosztását a főtitkár minden hónap 15-éig készíti el. A listát MJSZ hirdetményként, a hivatalos internetes honlapon nyilvánosságra kell hozni és az érintett
személyekkel írásban közölni kell.
A szövetségi ellenőr nem részesül díjazásban.
A szövetségi ellenőrnek a mérkőzés jegyzőkönyvét a mérkőzés kezdetekor és végén alá kell
írnia.
A szövetségi ellenőr a mérkőzésen operatív intézkedésre nem jogosult, esetleges észrevételeit a mérkőzést követő két munkanapon belül − az MJSZ főtitkárával írásban közli a véleménynyilvánító lapon (9. sz. melléklet).

4.5 Edzők
A magyar jégkorong sportban edzőként történő munkavégzéshez a sport területén képesítéshez
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.)
Korm. rendelet szerinti edzői minősítés szükséges.
A rendelet alapján a „B” minősítésű sportedzői vagy „A” minősítésű szakedzői végzettséggel
rendelkező edzők valamennyi korosztálynál lehetnek vezetőedzők, míg a „C” minősítéssel, sportoktatói végzettséggel rendelkező edzők csak U8, U10 és U12 korosztályban lehetnek vezetőedzők.
Más korosztályokban foglalkoztatásuk csak másodedzőként, magasabb szintű, szakirányú végzetséggel rendelkező edző szakmai felügyelete mellett lehetséges.

Learn to Play (LTP) igazolvánnyal rendelkező személy csak U8 és U10 korosztályban
végezhet edzői tevékenységet.
A szükséges edzői minősítés meglétét a játékvezető, illetve a versenybíróság a mérkőzést megelőzően, a csapat játékosai játékjogának ellenőrzésekor ellenőrzi. Edző jelenléte nélkül mérkőzés
nem rendezhető meg.
Valamennyi válogatott csapatnál csak „A” minősítésű, szakedzői végzetséggel rendelkező, illetve szakedzői tanulmányaikat folytató edzők dolgozhatnak válogatott vezetőedzőként, illetve
szövetségi kapitányként.
Az MJSz szervezésében sorra kerülő mérkőzéseken leadott mérkőzés nevezési lapon az „edző”
megjelölése kötelező. Az „edző” megjelölés hiányát eseménynaplóban kell rögzíteni.
Ha egy mérkőzésen a mérkőzés nevezési lapon edzőként megnevezett sporttárs nem tudja felmutatni edzői igazolványát (vagy annak másolatát), a tényt közölni kell a mérkőzés játékvezetőjével és az esetről eseménynaplót kell írni, amelyet a játékvezetővel alá kell íratni. A mérkőzés nevezési lapon megjelölt, de edzői igazolványt bemutatni nem tudó sporttárs edzői jogosultságát az
MJSz honlapján található adatbázisból lehet ellenőrizni, a versenyengedélyhez hasonlóan. Az internetes ellenőrzés eljárási díj köteles.
Az MJSz Versenybíróságához beérkező − az edzői megjelölés hiányáról vagy az edzői jogosultság hiányáról szóló − eseménynapló alapján első esetben a mérkőzésen jogosulatlanul megnevezett edző sportszervezetét 20 000 Ft, második esetben 40 000 Ft eljárási díj terheli. A harmadik
esetben az MJSz Fegyelmi Bizottsága tárgyalja az ügyet, és hoz döntést. A mérkőzés az edzői igazolvány hiánya esetén lejátszható.
A mérkőzéseken edzőként, vagy hivatalos személyként elkövetett minden olyan sportszerűtlen
magatartás, amely végleges fegyelmi büntetéssel (GM) vagy végleges kiállítással (MATCH) jár, a
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fegyelmi szabályzatban meghatározott büntetésen kívül automatikusan fegyelmi eljárást von maga
után. Az esetet az Edzőbizottság is megvizsgálja.

4.6 Egyéb hivatalos személyek
4.6.1 Hivatalos személyek a cserepadnál
A mérkőzéseken a játékosok cserepadjánál a beöltözött játékosokon kívül legfeljebb hat fő (beleértve az edzőket is), az egyesület részéről delegált „hivatalos személy” tartózkodhat, akiket a
mérkőzés nevezési lapon jelölni kell. Nem jelölhető hivatalos személyként fegyelmi eljárás alá
vont, vagy fegyelmi határozattal eltiltott személy.
A csapat által hivatalosan delegált személyek közül bárki kitölthet véleménynyilvánító lapot.
Amennyiben a mérkőzésen nem történik meg a véleménynyilvánító lap kitöltése, úgy a csapatok
részéről delegált hivatalos személyek a mérkőzést követő két munkanapon belül írásban jelezhetik
az MJSZ Versenybíróság felé a mérkőzéssel kapcsolatos észrevételeiket.

4.6.2 Hivatalos személyek a büntetőpadnál, illetve a versenybíróságnál
Bajnoki és kupamérkőzéseken a versenybíróság fülkéjében, valamint a büntetőpadoknál csak a
mérkőzés versenybíróságának tagjai és az arra feljogosított szövetségi megbízottak (szövetségi ellenőr, JE vezetői, MJSz Versenybíróságának tagjai) tartózkodhatnak.
A vendégcsapat jogosult a sportszervezeti versenybíróság munkájának ellenőrzése céljából a
mérkőzés versenybíróságába egy megfigyelőt delegálni. A megfigyelő csak érvényes versenybírói
igazolvánnyal és a sportszervezete írásbeli meghatalmazásával végezheti ellenőrző tevékenységét.
A megfigyelő a játékvezetőt és a versenybíróságot nem zavarhatja, munkájában nem gátolhatja és
versenybírói díjra nem tarthat igényt. A megfigyelő a versenybíróság tevékenységének értékelésén
túl a rendezés és a pálya állapotának hiányosságait észrevételezheti a véleménynyilvánító lapon,
amelyet két munkanapon belül el kell juttatnia az MJSZ Versenybíróságához.

4.7 Nézők
Nyilvános mérkőzésen a nézők csak a részükre kijelölt helyen (nézőtér) tartózkodhatnak. Ennek betartására a játékvezetők a versenybíróság útján (hangosbeszélő) hívják fel a nézők figyelmét.
Amennyiben szükséges, a játékvezetőknek a rendezőkön keresztül kell a megfelelő intézkedést
megtenniük. A rendezői intézkedés elmaradása a pályaválasztó csapat részére felróható, és rendezési hiányosságnak minősül.
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5. § A mérkőzésen résztvevő játékosok
5.1 Nevezés a mérkőzésre
A mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt 45 perccel a csapatok képviselőinek a mérkőzésre nevezett játékosok és hivatalos személyek listáját (kötelezően minimum 1 edző) − mezszámmal, család- és utónévvel, csapatkapitány („C”) és segítő(k) („A”) megjelölésével − pontosan kitöltve és
aláírva kell leadniuk a mérkőzés versenybíróságnak a mérkőzés nevezési lapon. A mérkőzés nevezési laphoz mellékelni kell a mérkőzésen résztvevő játékosok eredeti versenyengedélyeit, az érvényes sportorvosi igazolásokat, és a mérkőzés nevezési lapon edzőként megjelölt személy edzői igazolványát (vagy másolatát) is.
Csak az a játékos nevezhető a mérkőzésre, aki/akinek:
• Versenyengedélye az adott sportszervezethez tartozik (szerepel a sportszervezet rajtlistáján).
• Életkora megfelel az adott korosztálynak, illetve fel/lejátszás szabályának.
• Nincs eltiltva és – a mérkőzés időpontjának változása esetén – a mérkőzés eredeti időpontjában is nevezhető lett volna (pályaválasztói csere nem számít mérkőzés-időpontváltozásnak).
• Az MJSZ által rendszeresített, fényképpel ellátott, érvényes sportorvosi engedéllyel (5. sz.
melléklet) rendelkezik. (Nem EU-s orvos által kiadott sportorvosi igazolás csak hiteles magyar fordítással együtt érvényes.) A sportorvosi igazolások érvényessége 18 év alatt: 6 hónap,
18 év felett: 1 év).
• Ugyanazon a napon még nem volt nevezve magyar bajnoki vagy MK-mérkőzésen. Ez alól kivétel a kuparendszerű lebonyolítás, és a kettős játékengedéllyel a női bajnokságba is játékengedéllyel rendelkező női sportolók esete. Rendkívüli esetben az MJSZ Versenybírósága
egyedi felmentést adhat a korlátozás alól.
• Egy adott korosztályban a versenykiírásban meghatározott számban lehet külföldi játékost
szerepeltetni a mérkőzés nevezési lapon. „Hokikülföldinek” kell tekinteni azt a játékost, aki
magyar csapatban külföldi állampolgárként, illetve külföldi csapatban nem az adott ország állampolgáraként vesz részt az MJSZ által szervezett bajnokságokban. Mérkőzés nevezési lapon történő szerepeltetése beleszámít a külföldi játékosokra vonatkozó korlátozásba.
A leadott dokumentumok alapján a mérkőzés versenybírósága és a játékvezető a mérkőzés
kezdete előtt ellenőrzi a résztvevő játékosok játékjogosultságát, létszámát és kiállítja a mérkőzés jegyzőkönyvet.
Amennyiben egy mérkőzésen hiányzik egy vagy több játékos versenyengedélye, de hitelt érdemlően meg lehet győződni a játékjogosultság(uk)ról (MJSz-nyilvántartás az interneten), a játékos
részt vehet a játékban. Az esetről eseménynaplót kell készíteni. Az internetes ellenőrzés alapján pályára lépő játékos(ok) után az érintett egyesületnek eljárási díjat kell fizetni (versenykiírás).

5.2 Minimális létszám
A bajnoki és kupamérkőzés kezdetekor pályára lépő csapatok minimális kezdő létszámát a versenykiírás tartalmazza.
Ha egy OB I-es csapat létszáma a mérkőzés kezdetekor nem éri el a versenykiírásban meghatározott minimumot, a csapatot meg nem jelent csapatnak kell tekinteni.
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A csapat létszámának tekintetében a mérkőzés kezdési időpontjában ténylegesen játékra kész
játékosok számát kell figyelembe venni.
Ha egyéb mérkőzések kezdetekor egy csapat létszáma nem éri el a fenti minimumot, a mérkőzés hivatalosan megrendezhető, azonban a hiányos létszámú csapatot eljárási díjjal kell terhelni és a
csapattól − amennyiben pontot szerez, − egy bajnoki pontot le kell vonni. Egy adott versenyévadban egy alkalommal a hiányos létszámú csapat mentesül a pontlevonás alól.
Amennyiben a mérkőzés alatt egy csapat mezőnyjátékosainak száma sérülés, végleges kiállítás,
illetve egyéb ok miatt a megengedett minimális létszám alá (10+1) csökken, a játékvezetőnek a
mérkőzést félbe kell szakítania. A versenyszabály vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a mérkőzésen egy csapat minimális létszámának megállapításánál a személyre szóló, csak fegyelmi büntetéssel (10’) kiállított játékos – függetlenül attól, hogy visszatérhet a játékba vagy nem – a minimális létszámba beleszámít. A játékosnak – büntetése letöltéséig, ill. a mérkőzés befejezéséig,
amennyiben ezt sérülés nem akadályozza – a büntetőpadon kell tartózkodnia.

5.3 Feljátszás
5.3.1 Feljátszás
A feljátszás szabályai a korosztályok és osztályok versenykiírásában található.
Amennyiben egy osztályban, korosztályban két egyesület közösen indít egy csapatot, a játékosok csak a saját egyesületük engedélyezett korosztályába játszhatnak fel.

5.3.2 Korlátlan feljátszás betegség esetén
Több játékos betegsége esetén sem lehet a mérkőzést elhalasztani, azonban ebben az esetben az
alsóbb korosztályból korlátlan számban játszhatnak fel játékosok. A feljátszást kérvényezni kell az
MJSz Versenybíróságától. A kérelemben fel kell tüntetni a sérült vagy beteg játékosok nevét; a betegség, sérülés megnevezését; valamint a feljátszó játékosok nevét. Az MJSz Versenybírósága az
engedély megadásáról értesíti a kérelmet beadó sportszervezetet, a Játékvezetői Egyesületet, valamint az ellenfelet. A sérülést, betegséget igazoló orvosi igazolásokat − vagy a másolatokat − a
mérkőzés versenybírósága csatolja a mérkőzés jegyzőkönyvéhez, mely az orvosi igazolással válik
érvényessé.

5.4 Várakozási idő
Várakozási idő helyi csapatnál nincs, más helységből érkező csapatnál 30 perc. Amennyiben a
mérkőzés eredeti kezdési időpontja után 30 perccel a vendégcsapat nem áll fel játékkezdésre, meg
nem jelent csapatnak kell tekinteni. Amennyiben az érdekelt csapatok és a játékvezetők a késés ellenére a mérkőzés lejátszásában egyeznek meg, az elkéső csapatot eljárási díj terheli (versenykiírás).
A késve érkező csapat az előrelátható késésről, annak okáról és várható mértékéről köteles a
másik felet haladéktalanul értesíteni.
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6. § Játékszabályok
6.1 IIHF-szabályok
A mérkőzéseken a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) által kiadott hivatalos szabálykönyvben (Official Rule Book 2010–2014) előírt játékszabályok az érvényesek, a jelen szabályzatban foglalt eltérésekkel.

6.2 Játékidő, bemelegítés
A játékvezetők kötelesek a csapatok részére − a mérkőzés megkezdése előtt − 20 perc bemelegítést engedélyezni. Ez alól a kivételt képez a kuparendszerű lebonyolítás. U10 és U8 korosztályokban a középső harmadban kell elvégezni a bemelegítést. Az U14 és U12 korosztályban a mérkőzés előtt minimálisan 15 perc a bemelegítés ideje.
a) A bajnoki és kupamérkőzések tiszta játékideje általában 3x20 perc. Minden korosztály rájátszásában (amennyiben van), a döntőkön (a kupadöntőn is), valamint az OB I, az OB II,
az U20 és az U18 bajnokságok alapszakaszában is döntetlen esetén 5 perc hosszabbítással
(„hirtelen győzelem”), további döntetlen esetén büntetőlövésekkel folytatódik a mérkőzés.
b) A mérkőzések játékideje a korosztályos versenykiírásokban található.
c) Nyitott jégpályán a csapatoknak térfelet kell cserélni a harmadik harmad felénél.
d) A televízió által élőben közvetített mérkőzéseknél harmadonként egy reklámszünetre van
lehetőség, amely során − előzetes egyeztetés alapján, de a játék természetes menetéből
adódó megszakításakor − a játékvezető 1 percig szünetelteti a játékot.

6.3 Jégfelújítás
Mérkőzéskezdés és minden harmad előtt fel kell a jeget újítani, de a játékvezető a jégfelújítást
máskor is elrendelheti, amennyiben azt indokoltnak látja. A jégfelújítás(ok) elmaradásáról eseménynaplót kell felvenni. A jégfelújítás elmaradása eljárási díj köteles. Két edző és a mérkőzés játékvezetőjének közös megegyezése esetén elmaradhat a jégfelújítás, de ekkor eseménynaplót kell
készíteni, amit az edzőknek alá kell írniuk. U14 és U12 korosztályokban minimális követelmény a
I. harmad utáni jégkészítés.
Ha nincs megegyezés, akkor az eredeti szabály érvényes, − el kell rendelni a jégfelújítást.
A játékvezetőnek 2 perc technikai kisbüntetéssel kell sújtani azt a csapatot, amelynek játékosa
a jégfelújítás alatt a jégen tartózkodik, vagy bármilyen módon akadályozza a jégfelújítást. A mérkőzés versenybíróságának joga és kötelessége tájékoztatni a mérkőzés játékvezetőjét a mérkőzés
szünetében előfordult szabálytalanság(ok)ról.

6.4 A „hirtelen győzelem” szabályai
a) Minden olyan mérkőzésen, ahol a szabályok előírják a mérkőzés eldöntését (6.2. a pont), és
a mérkőzés harmadik harmada után az eredmény döntetlen, jégfelújítás és térfélcsere nélkül, 2 perc szünet után folytatni kell a mérkőzést.
b) A hosszabbítást 4 mezőnyjátékossal és 1 kapussal kell játszani.
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c) Amennyiben a mérkőzés rendes játékideje emberelőnyös szituációval ért véget, az emberelőnyt a hosszabbításban is alkalmazni kell:
• Amennyiben 5:4 volt a játékosok aránya, úgy 4:3 arányban kell elkezdeni a hosszabbítást.
• Amennyiben a rendes játékrész kettős emberelőnnyel (5:3 arányban) ért véget, a csapatok
5:3-ban folytatják a hosszabbítást.
• Amennyiben a rendes játékidő 3:3-ban ért véget, a hosszabbítást is 3:3-ban kell folytatni.
• Amennyiben a rendes játékidő 4:4-ben ért véget, a hosszabbítást 4:4-ben kell folytatni.
• Amennyiben a játékosok nem egybeeső büntetésüket töltik, a játékosok büntetésük leteltekor folyamatosan térnek vissza a játékba. Ilyenkor a játékosok létszáma 5:4-re, majd
5:5-re változhat. Az első játékmegszakításnál a játékosok létszámát 4:3-ra, illetve 4:4-re
kell korrigálni.
d) Büntetés kiszabása esetén ugyanúgy kell eljárni, mint rendes játékidő alatt.
• Amennyiben egy csapat büntetést kap, 4:3 arányban folytatják a játékot. Egybeeső büntetések esetén a szabálykönyvben meghatározott módon kell eljárni.
• Amennyiben a hosszabbítás ideje alatt valamelyik csapat kettős emberhátrányba kerül, a
játékot 5:3 arányban kell folytatni.
• A büntetett játékosok a büntetésük leteltével folyamatosan visszatérnek a játékba. Ilyenkor a játékosok létszáma 5:4-re vagy 5:5-re változhat. A visszatérésük után az első megszakításnál a jégen tartózkodó játékosok létszámát korrigálni kell 4:4-re, vagy 4:3-ra, a letelt büntetések számának megfelelően.
e) A hosszabbításban első gólt elérő csapat a mérkőzés győztese.
f) Ha a hosszabbítás során nem esik gól, akkor büntetőpárbajra kerül sor az alábbiak szerint:
• A büntetőpárbaj mindkét csapatból három-három különböző játékossal kezdődik, akik
felváltva végzik el a lövéseket. A játékosokat nem kell előre megnevezni. A büntetőpárbajban részt vehet mind a négy kapus, valamint az összes mezőnyjátékos, kivéve azt a játékost, akinek a büntetése nem telt le a hosszabbítás végéig, vagy a büntetőpárbaj ideje
alatt részesül büntetésben.
• Bármelyik lövés után lehet kapust cserélni.
• A két csapat játékosai felváltva végzik el a büntetőlövéseket mindaddig, amíg győztes gól
születik. Ilyen esetben a fennmaradó lövéseket nem kell elvégezni.
• Ha az eredmény 3–3 lövést követően továbbra is egyenlő, a büntetőpárbaj szétlövéssel
folytatódik mindkét csapatból egy-egy játékossal, akik lehetnek újak, vagy ugyanazok,
akik már végeztek el büntetőt a büntetőpárbaj során. A szétlövés során akár ugyanaz a játékos is lőheti az összes büntetőt. A szétlövést az a csapat kezdi, amelyik az utolsó büntetőlövést végezte. A mérkőzés akkor ér véget, amikor valamelyik pár szétlövése döntő
eredménnyel zárul.
• Csak a döntő gól jelenik meg a mérkőzés jegyzőkönyvében. A gólt a góllövő játékosnak
kell jóváírni és az érintett kapus statisztikáiban is megjelenik.

6.5 Kötelező védőfelszerelés, biztosítás
18 éves és fiatalabb játékosoknak kötelező a teljes arcvédő rács, vagy teljes plexi arcvédő
használata.
Az 1974 után született és a 20 évesnél idősebb játékosok fél arcvédő ráccsal vagy plexivel is
játszhatnak, azonban 20 éves korig a fogvédő is kötelező.
Minden játékos az életkorának megfelelően előírt védőfelszerelésben köteles pályára lépni, de
védőfelszerelésének meg kell felelnie a korosztályos előírásoknak is. Minden U18 bajnokságban
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szereplő mezőnyjátékosnak a teljes arcvédő rács, vagy teljes plexi arcvédő és nyakvédő használata
kötelező. Ugyanez érvényes az OB I és OB II bajnokságba feljátszó U18 korú játékosra is.
Női játékos csak teljes arcvédő ráccsal vagy plexivel versenyezhet. 18 év alatt nyakvédő használata is kötelező.
A játékosok, edzők és vezetők, illetve a játékvezetők, orvosok és versenybírók a mérkőzéseken
saját felelősségükre vesznek részt, azon a saját maguk, illetve sportszervezetük által kötött biztosítás érvényes. A Fejvédő Alapítványba történő éves befizetés az edzők és a játékvezetők számára is
kötelező.

6.6 Illetéktelen játékos
A mérkőzés jegyzőkönyvébe csak azokat a játékosokat szabad beírni, akik érvényes versenyengedélyüket és érvényes sportorvosi igazolásukat a mérkőzés helyszínén a mérkőzés versenybíróságának bemutatták és a mérkőzés nevezési lapon fel vannak tüntetve.
Amennyiben a mérkőzés folyamán érvényes versenyengedély nélküli vagy érvényes sportorvosi igazolás nélküli, ill. a mérkőzés nevezési lapon nem szereplő játékos lép a pályára, a mérkőzés
versenybíróságnak, illetve a játékvezetőnek a játékot azonnal meg kell szakítania a játékos jogosulatlan szereplése miatt. A játékost a jégről és a cserepadról el kell távolítani, majd a mérkőzést folytatni kell. Az esetről eseménynaplót kell felvenni.
A fenti esetben, illetve ha csak a későbbi jegyzőkönyv ellenőrzés során derül fény arra, hogy az
egyik csapatban jogosulatlanul szerepelt játékos, az MJSz Versenybírósága az esetet köteles kivizsgálni, és az összes tény birtokában dönteni a felelősök kilétéről. Elmarasztalás esetén a győzelemért járó pontokat − 5:0 gólkülönbséggel, vagy ha az számára kedvezőbb, a pályán elért eredményt −, döntőben a győzelmet a vétlen csapat javára kell igazolni.

6.7 Eltiltott játékosok, hivatalos személyek
a) Az elmaradt, félbeszakadt vagy egyéb okokból újrajátszandó mérkőzés alkalmával csak
azok a játékosok vehetnek részt a mérkőzésen, akik az eredetileg, és az újra kiírt mérkőzés
időpontjában is a sportszervezet igazolt játékosai és játékra jogosultak (nem állnak fegyelmi büntetés hatálya alatt, érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek).
b) Törölt, egyéb okokból újrajátszandó vagy versenybírósági határozattal eldöntött
mérkőzés esetén a kiszabott eltiltást a soron következő mérkőzésen kell letölteni.
c) A kiállított és eltiltott, illetve az automatikusan (két végleges fegyelmi büntetés után) eltiltott játékosokat az MJSz Versenybírósága tartja nyilván. A nyilvántartás elérhetőségéről az
MJSZ honlapján keresztül gondoskodik.
d) A végleges fegyelmi büntetések összeadódnak, függetlenül attól, hogy azt a játékos saját
csapatában kapta (ahová eredetileg nevezték), vagy le-/feljátszás, vagy kettős játékengedély révén más csapatban, vagy más osztályban, korosztályban illetve egyéb bajnokságban,
ill. kupában. A játékosként kapott büntetés azonban nem adódik össze a hivatalos személyként kapott büntetéssel.
e) Az automatikus, illetve a Fegyelmi Bizottság által kiszabott eltiltást a játékosnak abban az
osztályban, korosztályában kell kitölteni, ahová eredetileg nevezték, függetlenül attól, melyik korosztály(ok)ban kapta! Fenti szabály alól kivételt képez, ha egy feljátszó játékos az
OB I-ben kap eltiltást. Ebben az esetben büntetését (eltiltását) az OB I-ben kell letöltenie,
és büntetése letöltéséig saját korosztályában nem nevezhető mérkőzésre.

MJSZ

2014. 06. 19.

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

f)
g)
h)

i)

MJSZ

2014/2015* 26

Amennyiben felsőbb (egy korosztállyal magasabb) korosztályban mérkőzések vannak az
eltiltás letölthetőségét megelőzően, akkor abban a korosztályban, a korosztályára vonatkozó eltiltás kétszeres számú mérkőzés leteltéig nem nevezhető az eltiltott játékos.
Ugyanezek a szabályok (b, c, d) vonatkoznak a hivatalos személy hivatalos tevékenységének korlátozására is.
A büntetés a bajnokság, illetve az MK vagy egyéb kuparendezvény befejezése után nem
törlődik, a következő versenyévad MJSz által szervezett versenyén (versenyein) kell letölteni.
Amennyiben a játékos egy (vagy két) mérkőzésről eltiltást kap, a Fegyelmi Szabályzat és a
Versenyszabályzat rendelkezései alapján a büntetést a büntetés kiszabásakor érvényes versenynaptár szerinti következő mérkőzése(ke)n kell letölteni. Ha a következő mérkőzés törlésre kerül, akkor az azt követő mérkőzés(ek)re vonatkozik az eltiltás.
Kivétel a szabály alól, ha a játékos nevezési korosztályában az adott versenyévadban nincs
több mérkőzés. Ebben az esetben a játékos más osztályban és korosztályban valamint a válogatottban nevezhető, és a büntetést a következő versenyévadra kell alkalmazni. Az eltiltás végéig a játékos a válogatottban csak a Szakmai Bizottság és a Fegyelmi Bizottság engedélyével szerepelhet.
Külföldi bajnokságban, illetve a hazai bajnokságba is beszámító egyéb versenyrendszerben
lejátszott mérkőzéseken szerzett büntetések letöltését a korosztályos versenykiírások szabályozzák
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7. § Bajnoki helyezések eldöntése
7.1 Mérkőzések végeredménye (bajnoki pontok)
A bajnokság végeredményének a megállapítása a bajnoki mérkőzéseken kapott pontok alapján
történik.
Az OB I-ben, OB II-ben, az U20 és az U18 bajnokságban a rendes játékidőben elért győzelem
esetén a győztes csapat 3 pontot, míg a vesztes csapat 0 pontot kap. Döntetlen esetén ún. „hirtelen
győzelem”, annak eredménytelensége esetén büntetőlövések döntik el a mérkőzést. Ilyenkor a
győztes 2, a vesztes 1 pontot kap. U16, U14 és női korosztályos bajnokságok alapszakasz mérkőzésein a győztes csapat 2, míg a vesztes csapat 0 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 1–1 pontot
kap.
A mérkőzésekről beérkezett jegyzőkönyveket az MJSz Versenybírósága folyamatosan ellenőrzi, regisztrálja és statisztikailag feldolgozza. Az MJSZ hivatalos internetes honlapján
(www. icehockey. hu) folyamatosan frissíti a bajnokság állását, a kupaeredményeket, az eltiltásokat
és más statisztikákat.

7.2 Elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzések
• Amennyiben a rendező létesítménye alkalmatlan a rendezésre, abban az esetben a mérkőzés
elmaradása, illetve félbeszakadása esetén a bajnoki pontokat, a győzelmet a vendégcsapat
kapja.
• Amennyiben a mérkőzés időjárási körülmények, útviszonyok, jármű-meghibásodás miatt marad el, és a részvételben gátolt csapat távolmaradásáról az előírásoknak megfelelően tájékoztatja a másik felet, ill. egymást, a mérkőzést egy, a két fél által egyeztetett időpontban le kell
játszani. A mérkőzés új időpontjának kijelölése a pályaválasztó feladata, és a mérkőzésre 30
naptári napon belül, de mindenképpen az adott versenyszakaszban (alapszakasz, rájátszás)
kell időpontot kijelölni.
• Amennyiben egy elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzésért mind a két fél felelős (pl. egyik
sem jelenik meg, mind a két csapat komolytalanul játszik), egyik csapat sem kap pontot 0:5ös gólkülönbség mellett.
• A fenti eseteken kívüli okokból elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzést a Versenybíróság hivatalból megvizsgálja, és véglegesen dönt az eredményről. Ha egyik csapat vétkessége sem
egyértelmű, valamennyi körülmény (pl. a vesztes csapat igazolása vagy óvása) és a lehetőségek figyelembevételével elrendeli a mérkőzés újrajátszását, vagy a pályán elért eredményt
hagyja jóvá.

7.3 Bajnokság végeredménye (helyezések)
7.3.1 A helyezések eldöntése
A bajnokság során a csapatok sorrendjét a megszerzett pontok határozzák meg.
Két, vagy több csapat pontegyenlősége esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell megállapítani:
• az egymás elleni mérkőzés (ek) eredménye;
• egymás elleni mérkőzések gólkülönbsége;
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• az ugyanazon ellenfelekkel lejátszott összes mérkőzés gólkülönbsége;
• az ugyanazon ellenfelekkel játszott összes mérkőzés gólaránya;
• az előző versenyévad bajnoki helyezése.

7.3.2 Csoportmérkőzések és páros döntők beosztása
Amennyiben az aktuális korosztályra vonatkozó versenykiírás alapján az alapszakasz után a
bajnokság csoportmérkőzésekkel (rájátszás) folytatódik, a csapatok besorolását és a pályaválasztói
előnyt a korosztályos versenykiírás alapján kell megállapítani.
A páros döntőkben a párosítást a versenykiírás szerint kell eldönteni, a szerzett pontoknak további jelentősége nincs.

7.4 Visszalépés, kizárás
• Ha egy csapat a bajnokság közben visszalép, az Elnökség – a Liga véleményét figyelembe
véve – úgy dönthet, hogy a csapat nevezését a következő egy vagy két versenyévadban nem
fogadja el.
• Ha a visszalépő csapat az OB I-ben való indulás feltételeként minimálisan meghatározott két
utánpótláscsapat valamelyike, az Elnökség – a Liga véleményét figyelembe véve – úgy dönthet, hogy a csapatot kizárja az OB I-ből.
• Ha egy csapat a bajnokság vagy az MK során kétszer nem áll ki, automatikusan törlődik a
bajnokságból.
• Visszalépés vagy kizárás esetén az adott csapat minden eredményét törölni kell.
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8. § Óvás, fellebbezés
Mérkőzéssel kapcsolatos óvást az érintett sportszervezetnek legkésőbb a mérkőzés napját követő második munkanapon az MJSz Versenybíróságának lehet írásban benyújtani.
Óvásban a mérkőzés eredményének megsemmisítését és újrajátszását, vagy a bajnoki pontok
(győzelem) odaítélését lehet kezdeményezni.
Az óvási díjat (lásd éves versenykiírásban) az óvás benyújtásával egyidejűleg kell befizetni az
MJSZ számlájára. A befizetés elmaradása esetén az óvást el kell utasítani.
Az óvást az MJSz Versenybíróságának a benyújtástól számított öt munkanapon belül érdemben
el kell bírálnia.
Az MJSz Versenybírósága az óvás vizsgálata során feltárt szabályszegések kapcsán − az óvástól függetlenül − fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
Az MJSz Versenybíróságának és Szakmai Bizottságának döntése ellen két munkanapon belül
nyújtható be fellebbezés az MJSz főtitkárához a versenykiírásban meghatározott fellebbezés díj befizetésének igazolásával.
Ha az óvásnak vagy fellebbezésnek helyt adnak, a befizetett díjat az MJSz haladéktalanul viszszautalja.

MJSZ

2014. 06. 19.

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

2014/2015* 30

9. § Mérkőzések költségei
A mérkőzések rendezésével kapcsolatos költségeket (pályabérlet, zsűri, bírók, orvos, hangosítás stb.) a vendéglátó csapat fizeti.
Elmaradt mérkőzés esetén a vétkes csapat köteles 15 napon belül átalány kártérítést fizetni a
vétlen csapat részére (lásd versenykiírás), kivéve, ha arról a másik csapat írásban lemond. Amenynyiben a kártérítés nem történik meg, az Elnökség fegyelmi eljárást kezdeményez a vétkes csapat
ellen.
Az újra kiírt mérkőzések költségeit a rendező sportszervezet fedezi, kivéve, ha játékvezetői
mulasztás miatt kerül sor az újrajátszásra. Ebben az esetben a költségeket a JE téríti meg. Méltányosságból az Elnökség az MJSZ költségére való megrendezés mellett dönthet.

10. § Egyéb rendelkezések
10.1 Játékosok elengedése a nemzeti válogatottba
A nemzeti válogatottakba behívott játékosoknak és sportszervezetnek eleget kell tenniük az
IIHF „játékosok elengedése a nemzeti válogatottba szabályzat” 10., 11., 12. pontjában megadott
feltételeknek.
A válogatott játékosoknak az MJSZ marketingjogait minden körülmények között figyelembe
kell venni, és ennek megfelelően köthetnek szerződést az MJSz-el.
Az a sportszervezet, amelynek egy játékossal szerződése van, köteles ezt a játékost nemzeti
szövetsége rendelkezésére bocsátani, ha a játékost e szövetség meghívta nemzeti válogatottjába.
Az egyesület a következők szerint köteles a játékost nemzeti válogatottja számára rendelkezésre bocsátani:
• nemzetközi mérkőzés előtt 72 órával,
• IIHF világbajnoki selejtezőtorna előtt 72 órával,
• olimpiai selejtező előtt 72 órával,
• IIHF világbajnokság előtt 14 nappal,
• olimpiai játékok előtt 7 nappal,
• az IIHF által meghatározott nemzetközi szünetek idején.
A világbajnokság, olimpiai játékok és kontinentális események (pl. Európa-bajnokság) időtartamán felül az elengedés időtartama bármilyen válogatott eseményre maximum 18 nap felnőtt játékos és maximum 12 nap junior játékos esetében egy éven belül.
A nemzeti szövetségek és az érintett sportszervezetek között ettől eltérő időtartalmú írásbeli
megállapodások is megengedettek.
A nemzeti válogatottba történő behívás igényét az MJSZ köteles legalább 14 nappal a nemzeti
válogatott rendezvényének megkezdése előtt írásban közölni a mindenkori sportszervezettel és az
illetékes nemzeti szövetségekkel.
Az a sportszervezet, amely egy válogatott játékost a válogatott rendelkezésére bocsát, nem tarthat igényt semmiféle térítésre beleértve a játékosra kötött biztosítás összegét is, abban az esetben
azonban igényt tarthat térítésre, amennyiben a játékos a fentieknél hosszabb időn keresztül áll rendelkezésre a nemzeti válogatottnál.
Amikor az MJSZ − a közgyűlés által jóváhagyott szakmai terv alapján − egy játékost a nemzeti
válogatott rendezvényére behív, viseli e játékos szállásköltségeit, amennyiben ettől eltérő írásbeli
megállapodás nem született.
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Annak a sportszervezetnek, amelynél a játékos játékjoggal rendelkezik, kell a nemzeti válogatotthoz kiadott időre a játékos javára biztosítást kötnie sérülés, betegség és az ebből adódó minden
következmény ellen.
Azt a játékost, aki nemzeti szövetsége hívásának betegség vagy sérülés miatt nem tud eleget
tenni, a behívó szövetség által kiválasztott orvos megvizsgálhatja, amennyiben a szövetség úgy kívánja.
Amennyiben a játékos, valamely rendezvényre hívásának betegség vagy sérülés miatt nem tesz
eleget, köteles a válogatott keretorvos általi vizsgálatot kérni. Amennyiben a keretorvos egészségesnek találja a játékost, akkor a játékos a szóban forgó rendezvényt megelőző két és az azt követő
tíznapos időszakban, saját sportszervezetében semmilyen mérkőzésen nem játszhat.
Ha ebben az időszakban mégis játszana bármilyen mérkőzésen a sportszervezetében, akkor a
játékost az MJSZ-nek hat hónapra el kell tiltania sportszervezete mérkőzéseitől.
Az a sportszervezet, amely e rendelkezések ellenére a nemzeti szövetsége által meghívott és játékra egyébként alkalmas játékos elengedését megtagadja, illetve akadályozza, fegyelmi büntetésben részesül, amely lehet:
• figyelmeztetés,
• megrovás,
• pénzbüntetés,
• a bajnokságból történő kizárás.

10.2 Pályaválasztói jog megvonása
Amennyiben a sportág lényeges érdekei ezt megkívánják, a Szakmai Bizottság − a Liga véleményének kikérése után − jogosult a pályaválasztói jog megvonásáról rendelkezni, és egy vagy
több mérkőzés helyszínét kijelölni.
Ez esetben − lehetőség szerint − az MJSz gondoskodik a pályaválasztó csapat méltányos kártalanításáról.

10.3 Válogatott mérkőzéseken történő nyilatkozat
Az MJSZ által rendezett, valamennyi, élő közvetítésű, hazai helyszínen játszódó válogatottak
közötti mérkőzés (ideértve a külföldi válogatottak közötti mérkőzést is) alatt kizárólag az adott válogatott eseményre rendszeresített nyilatkozó fal előtt lehet interjút készíteni. A főtitkár ezen előírás betartását köteles a válogatott esemény ideje alatt folyamatosan ellenőrizni.

10.4 Doppingellenőrzés
A főtitkár − a Versenybírósággal egyeztetve − bármikor, előzetes értesítés nélkül a nemzetközi
szabályok szerint doppingkontrollt rendelhet el.

A versenyszabályt az MJSz Elnöksége 2014. 06. 19-i ülésén hagyta jóvá.
A korábban kiadott versenyszabály érvényét veszti.
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