INLINE
FELNŐTT
(NYÍLT)
2022
VERZIÓSZÁM

2.0

CSAPATNEVEZÉSI HATÁRIDŐ

2022.03.31.

CSAPATNEVEZÉS MÓDJA

VBR felületen keresztül

CSAPATNEVEZÉS DÍJA

20.000,- Ft/csapat

RAJTLISTA LEADÁSI HATÁRIDŐ

2022.05.06.

RAJTLISTÁN SZEREPLŐ JÁTÉKOSOK

A rajtlistán a sportszervezet igazolt (aktív),
valamint más sportszervezetnél Inline
versenyengedéllyel nem rendelkező és Inline
igazolással a sportszervezethez rendelt
sportolók tüntethetők fel

KORHATÁR

betöltött 16. életév

NEM SZERINTI KORLÁTOZÁS

kizárólag férfi sportolók számára

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

8 fő

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN

8 fő

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM A TORNA KEZDETÉN

15 fő

KORLÁTOZÁS

Nyílt bajnokság – a korosztálynak megfelelő
bármely férfi játékos nevezhető

LEBONYOLÍTÁS

tornarendszerben, a csapatok számától függően

BEMELEGÍTÉS

5 perc bemelegítés (korong nélkül)

BEMELEGÍTÉS KEZDETE

T-10 perc

JÁTÉKIDŐ

2x20 perc (tiszta játékidő), a játékrészek között
legalább 3 perc szünet

HOSSZABBÍTÁS, BÜNTETŐLÖVÉS

döntetlen esetén büntetőlövések

KÖZREMŰKÖDŐK

a mérkőzéseken 2 fő játékvezető, 4 fő
versenybíró (jegyzőkönyvvezető, időmérő és két
büntetés-időmérő), valamint 1 fő egészségügyi
biztosítást végző személy működik közre

INLINE FELNŐTT NYÍLT KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK
Az Inline Felnőtt Nyílt bajnokság minimum 4 csapat nevezése esetén indul el. A bajnokságba bármely
csapat nevezhet, mérkőzést (tornát) rendezni kizárólag inline borítással rendelkező, az IIHF szabvány
méreteinek megfelelő pályán lehet.
A TORNA LEBONYOLÍTÁSA:
A mérkőzések torna rendszerben kerülnek lebonyolításra. Tornák 2022. május 1. és 2022. június 30.
között rendezhetőek.
INLINE IGAZOLÁS:
Inline igazolás tekintetében minden esetben az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 2.§ l)
pontjában foglaltakat kell alkalmazni kizárólag az adott Inline bajnokságra és annak időtartamára
vonatkozóan.
Egy sportoló egy Inline bajnoki szezon alatt egy alkalommal igazolható Inline igazolással.
JÁTÉKSZABÁLYOK:
• Inline Bajnokságok Szabályzata szerint
• A mérkőzés eredményét, a gólszerző és gólpasszt adó játékosokat a VBR-ben vezetett
jegyzőkönyvben kell nyilvántartani és az eredményjelzőn meg kell jeleníteni.
• Testjáték nem megengedett
• Fejvédő, kesztyű és sípcsontvédő használata kötelező, teljes jégkorong felszerelés használata
ajánlott
EGYEDI KÉRELMEK:
A versenykiírástól való eltérés iránti kérelmek benyújtásának határideje a Versenyirodához:
2022.06.30. 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 BAJNOKSÁG ÉRTÉKELÉSE:
3x20 érem (arany, ezüst, bronz) és bajnoki serleg.
Az MJSZ hivatalos díjátadójával egy időben, a mérkőzést követő díjátadáson csak az MJSZ által odaítélt
érmek, kupák adhatók át.

előkészítette

MJSZ Versenyiroda

2022.03.08.

véleményezte

MJSZ Szakmai Bizottság

2022.03.17.

jóváhagyta

MJSZ Elnökség

2022.03.28.

