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I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Hatály
Jelen Versenyszabályzat a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 77. § r)
pontja alapján a ERSTE Liga (a továbbiakban: Liga) keretében folytatott sporttevékenységre és az
ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe foglalt
összessége, amely kiterjed a Liga szervezésével és rendezésével kapcsolatos kérdésekre, a Ligában
résztvevő szereplők jogaira és kötelezettségeire, a Liga mérkőzésein alkalmazandó szabályokra és
a versenyrendszert működtető sportszövetség eljárásának szabályaira is.

2. § A Liga szervezője
(1) A Liga szervezője a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ).
(2) Az MJSZ hivatalos elérhetőségei:
• cím:
H-1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.
• telefon: +36 1 460 6863
• fax:
+36 1 460 6864
• e-mail:
info@icehockey.hu

3. § A Liga szervei
(1) A Liga döntéshozó szervei:
a) az MJSZ Elnöksége;
b) a Liga Elnöksége;
c) a férfi Ligacsoport tagjaiból álló testület (a továbbiakban: Liga Testület);
d) a Liga választott testületei;
e) az MJSZ Ellenőrzési Bizottságának Játékvezetői Munkacsoportja (a továbbiakban: MJSZ
Játékvezetői Munkacsoport)1;
f) a Liga Fegyelmi Bizottsága;
g) az MJSZ Fegyelmi Bizottsága;
h) Versenyiroda
(2) A Liga működésével kapcsolatos adminisztrációs, továbbá jelen Versenyszabályzatban
részletezett feladatokat a Magyar Jégkorong Szövetség Versenyirodája (a továbbiakban: Versenyiroda)
végzi.

4. § Hatáskörök megoszlása
A Liga működtetésével kapcsolatos alapvető döntéseket az MJSZ Elnöksége, a Liga, valamint a
Liga Testület hozza meg az MJSZ Alapszabályában és a Liga ügyrendjében (Ligaszabályzatban)
foglaltak rendelkezéseknek megfelelően

1
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5. § Munkanyelv
A Liga hivatalos munkanyelve a magyar és az angol. Vitás kérdés felmerülése esetén a magyar
nyelven kiadott dokumentumok, tájékoztatások szövege az elsődleges.

6. § A sportegyesületek nyilatkozata
A csapatnevezést benyújtó sportegyesület a csapatnevezés benyújtásával egyidejűleg kifejezetten
nyilatkozik arról, hogy jelen Versenyszabályzat tartalmát megismerte és annak betartását és
betartatását a Ligában történő szereplése során magára nézve kötelezően elismeri.

6/A. § A sportegyesületek nyilatkozata2
(1) Jelen Szabályzat rendelkezései a versenyrendszer megszokott, „normál” rend szerinti
üzemeltetését szavatolják, az ettől eltérő élethelyzetekre azonban az általános szabályok adekvát
módon nem alkalmazhatóak.
(2) Magyország Országgyűlése által elrendelt különleges jogrend (rendkívüli állapot,
szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás, veszélyhelyzet), az
egészségügyi válsághelyzet, a járványügyi készültségi időszak, illetve minden, az MJSZ
versenyrendszerét alapvetően befolyásoló vis maior helyzet esetén az MJSZ főtitkára az Alapszabály
21.§ 2. pont g) alpontjában foglalt feladatának végrehajtása érdekében a jelen Szabályzattól eltérő, a
sportág szereplőinek élet, egészségi- és vagyonbiztonságát szavatoló intézkedéseket rendelhet el.
(3) A különleges jogrend keretében hozott főtitkári intézkedések végrehajtása minden
sportszervezet, sportvezető, sportszakember, játékos és a mérkőzések hivatalos személyei számára
egyaránt kötelező, megszegésük fegyelmi eljárást von maga után.
(4) A (2) bekezdés szerinti helyzet folytán félbeszakadó versenysorozatok tekintetében a
végeredmény megállapításának szükségességéről az MJSZ Elnöksége dönthet.
(5) Az MJSZ Elnökségének (4) bekezdés szerinti döntésére figyelemmel a félbeszakadt
bajnokságok végeredményének megállapítása az alábbi rangsorolási elvek szerint történik:
a) ahol a pályán eldőltek a bajnoki helyezések, ott a ténylegesen elért eredmények alapján
kerülnek besorolásra a csapatok;
b) ahol a konkrét helyezésért zajló helyosztók már döntöttek a sorrendről, ott a párharcok
eredményei rangsorolnak;
c) ahol nem párharccal, de lezárt bajnokságszakasszal kialakult már valamilyen -tól -ig
helyezés ott ezen kategórián belül kerülnek rangsorolásra a csapatok az alapszakasz
helyezés szerint;
d) önmagában a középszakasz, vagy egy elkezdett, de be nem fejezett párharc
„részeredményei” főszabály szerint nem számítanak;
e) a párharcokkal el nem döntött helyezések esetében az alapszakasz helyezés rangsorol;
(6) Amennyiben a (5) bekezdésben rögzített rangsorolási elvek alapján nem állapítható meg egy
adott versenysorozat végeredménye, úgy a konkrét helyzetre vonatkozó kiegészítő elvek
alkalmazására vonatkozóan a Versenyiroda tesz javaslatot a főtitkár vagy az Elnökség számára.

2
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II. FEJEZET – A LIGÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
7. § A Liga győztese és dobogósai
(1) Azon sportegyesület, amely a Liga által évente kiírása kerülő versenysorozatot megnyeri, az
„ERSTE Liga bajnoka ………-ban/ben” cím használatára jogosult.
(2) A Liga bajnoka aranyérem, továbbá egy év időtartamra – a következő kiírás bajnokavatásáig –
vándorkupa, továbbá bajnoki zászló díjazásban részesül.
(3) A Liga második helyezettje ezüstérem, a harmadik helyezettje bronzérem díjazásban részesül.

8. § Az OBI. Magyar bajnokság győztese és dobogósai
(1) Amennyiben az MJSZ Elnöksége másként nem rendelkezik, a Liga azon mérkőzései,
amelyeket az MJSZ tagszervezetei közé tartozó sportegyesületek játszanak egymással, egyben OBI.
Magyar bajnoki mérkőzések is.
(2) Az MJSZ tagszervezetei közé tartozó sportegyesület, amely a Liga által évente kiírása kerülő
versenysorozatban a legmagasabb helyezést szerzi meg, az „OBI. Magyar bajnok ………-ban/ben” cím
használatára jogosult.
(3) Az OBI. Magyar bajnok csapat aranyérem díjazásban részesül.
(4) Az OBI. Magyar bajnokság második helyezettje ezüstérem, a harmadik helyezettje bronzérem
díjazásban részesül.

9. § A Liga díjazottjai
(1) A Ligában résztvevő csapatok a következő díjazásban részesülnek:
a) Liga alapszakaszának győztese: Bíró László Vándorkupa;
b) Liga 1. helyezettje: Vándorkupa és 40 darab aranyérem; bajnoki zászló
c) Liga 2. helyezettje: 40 darab ezüstérem;
d) Liga 3. helyezettje: 40 darab bronzérem;
e) OBI 1. helyezettje: 40 darab aranyérem;
f) OBI 2. helyezettje: 40 darab ezüstérem;
g) OBI 3. helyezettje: 40 darab bronzérem.
(2) Abban az esetben, ha a Liga és az OBI első három helyezettje ugyanaz a csapat, a Liga érmei
egyben az OBI érmei is, ezen okból az (1) bekezdés e)-g) pontja szerinti érmek nem kerülnek
kiosztásra.
(3) A Ligában szereplő játékosok a következő díjazásban részesülnek:
a) a Liga legeredményesebb játékosa (az alapszakasz kanadai táblázatának 1. helyezettje) –
Best scorer;
b) a legjobb kapus – Best goalkeeper;
c) a legjobb hátvéd – Best defenseman;
d) a legjobb csatár – Best forward;
e) a Liga legértékesebb játékosa - MVP (az MJSZ Szakmai Bizottságának döntése alapján).
(4) A játékos különdíjakat a Ligában résztvevő csapatok edzői javaslatai alapján a Liga és az MJSZ
adományozza.

9

10. § Bajnoki helyezések eldöntése
(1) A Liga és az OB I. bajnokság során a csapatok sorrendjét a megszerzett pontok határozzák
meg.
(2) Minden mérkőzésen győztest kell hirdetni, jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint.
(3) Az alapszakasz során a győztes csapat a rendes játékidőben elért győzelemért 3 pontot, a
hosszabbítás vagy büntetőlövések során elért győzelemért 2 pontot, míg a vesztes fél a hosszabbítás
vagy büntetőlövések során elszenvedett vereségért 1 pontot, a rendes játékidőben elszenvedett
vereségért nem kap pontot.
(4) Amennyiben a bajnokság lebonyolításában középszakaszra is sor kerül, ott a pontok
tekintetében a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A Liga és az OB I. rájátszását a versenykiírásban meghatározott rendben kell lebonyolítani.
(6) A rájátszásban közvetlen párharcokkal el nem döntött helyezések esetében a végeredményt
az alapszakaszban megszerzett bajnoki pontok alapján kell eldönteni.
(7) Két-, vagy több csapat pontegyenlősége esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell
megállapítani:
a) az ezen csapatok egymás elleni mérkőzés(ei) eredménye alapján számított sorrendben a
több pontot szerző csapat(ok) megelőzi(k) a többi csapatot/csapatokat;
b) amennyiben az a) pont alapján is azonos pontszám alakul ki, ezen csapatok sorrendjét az
egymás elleni mérkőzések gólkülönbsége határozza meg;
c) amennyiben a b) pont szerinti gólkülönbség is azonos, az egymás ellen lőtt több gól dönti
el ezen csapatok sorrendjét;
d) amennyiben a c) pont szerint sem lehet a sorrendet megállapítani, az összes mérkőzés
gólkülönbsége dönti el ezen csapatok sorrendjét;
e) amennyiben a d) pont szerint sem lehet a sorrendet megállapítani, az összes mérkőzésen
szerzett több gól dönti el ezen csapatok sorrendjét;
f) további egyenlőség esetén az előző versenyévad bajnoki helyezése alapján kell
megállapítani ezen csapatok sorrendjét.
(8) A rájátszásra a csapatok besorolását és a pályaválasztói előnyt a versenykiírás alapján kell
megállapítani.
(9) A páros döntőkben a párosítást a versenykiírás szerint kell eldönteni, a szerzett pontoknak
további jelentősége nincs.

11. § Játékos elengedése a nemzeti válogatottba
(1) A nemzeti válogatottakba behívott játékosoknak eleget kell tenniük a Nemzetközi Jégkorong
Szövetség (a továbbiakban: IIHF) International Transfer Regulations „11 Release of a Player for
National Team Games” pontjában foglaltaknak.
(2) Az a sportszervezet, amelynek egy játékossal szerződése van, köteles ezt a játékost nemzeti
válogatott rendelkezésére bocsátani, ha a játékost a szövetség meghívta nemzeti válogatottjába.
(3)3 A sportszervezet a következők szerint köteles a játékost nemzeti válogatottja számára
rendelkezésre bocsátani:
a) nemzetközi mérkőzés előtt 72 órával;
b) IIHF világbajnoki selejtező torna előtt 48 órával;

3
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c) olimpiai selejtező előtt 72 órával;
d) IIHF világbajnokság előtt 7 nappal;
e) olimpiai játékok előtt 7 nappal.
f) az IIHF által meghatározott nemzetközi szünetek idején.
(4) A világbajnokság, olimpiai játékok és kontinentális események időtartamán felül a nemzeti
válogatott rendelkezésére bocsátás maximális időtartama bármilyen válogatott eseményre egy éven
belül összesen
a) felnőtt játékos esetében 18 nap;
b) junior játékos esetében 12 nap.
(5) A nemzeti szövetségek és az érintett sportszervezetek közötti írásbeli megállapodások az (4)
bekezdéstől eltérő időtartamban is szabályozhatják a rendelkezésre bocsátás maximális időtartamát.
(6) Ha egy sportszervezet egy válogatottba behívott játékost nem enged el a válogatottba a (2)-(5)
bekezdésekben foglaltak szerint, az érintett játékos játékjogát fel kell függeszteni arra az időtartamra,
ameddig a szövetsége kérte az elengedését, a sportszervezettel szemben pedig fegyelmi eljárást kell
indítani, a 70. § szerint.
(7)4 A nemzeti válogatottba történő behívás igényét az MJSZ lehetőség szerint legalább 14 nappal
a nemzeti válogatott rendezvényének megkezdése előtt írásban közli, a mindenkori sportszervezettel
és az illetékes nemzeti szövetségekkel.
(8)5 A Magyar Jégkorong Szövetség a nemzeti válogatottba behívott játékosok biztosításáról,
valamint a velük kapcsolatos, esetleg kompenzációról az alábbiak szerint rendelkezik:
a) A magyarországi versenyengedéllyel rendelkező játékosok javára a MJSZ sportbiztosítást
köt, amely a válogatottban való részvétel időtartama alatt szerzett sérülés esetén is
fedezetet nyújt.
b) A magyarországi versenyengedéllyel nem rendelkező játékosok javára az MJSZ a nemzeti
válogatotthoz kiadott időre sportbiztosítást köt.
c) Ha a felnőtt férfi nemzeti válogatottba az IIHF szünet idején rendezett válogatott
eseményre behívott játékos a nemzeti válogatottban való szereplése során, vagy ahhoz
szorosan kapcsolódóan olyan sérülést szenved, amelynek következményeképpen a
játékjogát birtokló sportszervezet csapatában 3 (három) vagy annál több mérkőzést
kihagyni kénytelen, a sportszervezet az MJSZ részéről kártérítésre tarthat igényt. A
kártérítés összegét az IIHF Player Support Compensation Guideline című
dokumentumában rögzítettek alapján kell megállapítani. Kivételt képeznek ez alól a férfi
felnőtt „A” csoportos- és a divízió I/A világbajnokság eseményei, amelyek időtartama alatt
ezt az IIHF Player Support Program biztosítja.
(9) Amennyiben a játékos az (3)-(5) bekezdések szerinti időtartamnál hosszabb időn keresztül áll
rendelkezésre a nemzeti válogatottnál, az adott sportszervezet igényt tarthat kártérítésre..
(10) Ha 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.
(11)6
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(12) Azt a játékost, aki nemzeti szövetsége hívásának betegség vagy sérülés miatt nem tud eleget
tenni, a behívó szövetség által kiválasztott orvos megvizsgálhatja, amennyiben a behívó szövetség úgy
dönt.
(13) 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 tíz napos időszakban, saját sportszervezetében semmilyen mérkőzésen nem játszhat.
(14) Az a sportszervezet, amely e rendelkezések ellenére a nemzeti szövetsége által meghívott és
játékra alkalmas játékos rendelkezésre bocsátását megtagadja, illetve akadályozza, fegyelmi
büntetésben részesül, amely lehet:
a) figyelmeztetés;
b) megrovás;
c) pénzbüntetés;
d) a bajnokságból történő kizárás.

12. § IIHF szabályok
A Liga mérkőzésein az IIHF által kiadott hivatalos szabálykönyvben előírt játékszabályok az
érvényesek, a jelen szabályzatban foglalt eltérésekkel.

12/A. § IIHF rendelkezésektől kifejezetten eltérő szabályok – Fair fight
(1) Az IIHF által kiadott hivatalos szabálykönyvben előírt játékszabályoktól kifejezetten eltérően
kell eljárni a verekedés szankcionálásánál.
(2) Az a játékos, amelyik összetűzésbe kerül az ellenfél játékosával a következő büntetésekkel
sújtható:
a) kisbüntetés,
b) kettős kisbüntetés, vagy
c) nagybüntetés és automatikus végleges fegyelmi büntetés.
(3) Minden verekedés esetén, ahol 5 perces nagybüntetést szabnak ki, ki kell szabni az
automatikus végleges fegyelmi büntetést is, kivéve, ha
a) a verekedésben csak két játékos érintett, akik egyformán akartak verekedni,
b) a verekedést kiváltó okozó nem egy harmadik játékos,
c) a verekedést azonnal abbahagyják, amint a vonalbírók beavatkoznak,
d) a verekedés leállása után nincs további ütés, vagy ellenállás a játékvezetőkkel szemben
és a játékosoknak azonnal a büntetőpadra kell menniük.
(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételeket együttes teljesülése esetén a verekedő játékosokat 5
perces nagybüntetéssel kell sújtani, amelynek leteltét követően a játékosok visszatérhetnek a jégre.
(5) Bármilyen olyan büntetést ki kell szabni, ami a verekedést megelőzően kiszabásra került volna.
(6) Azt a játékost, aki a második 5 perces nagybüntetést kapja ugyanazon a mérkőzésen
verekedésért, automatikusan végleges fegyelmi büntetéssel is kell sújtani.
(7) Az a játékos, aki a verekedés befejezésére történő felszólítás ellenére folytatja a verekedést,
vagy ellenáll a vonalbírónak, vagy megpróbálja őt megállítani, a kiszabott büntetéseken felül további
fegyelmi, vagy végleges fegyelmi büntetéssel is kell sújtani.

12

(8)7
(9) A verekedésbe kerülő játékosoknak a fejvédőjüket minden körülmények között
rendeltetésszerűen, becsatolva kell viselniük. Ha a játékos fejvédője nincs a fején, vagy leveszi azt a
verekedés előtt 2 perces kisbüntetéssel és 10 perces fegyelmi büntetéssel kell sújtani.
(10) Ha a fejvédő verekedés közben esik le, nem kell kiszabni egyéb büntetést.

12/B. § IIHF rendelkezésektől kifejezetten eltérő szabályok – Trapéz
szabály8
(1) Minden Erste Liga mérkőzés megrendezésére használt pályán az alapvonal és a palánk között
kötelező kijelölni egy olyan, trapéz formájú területet, amely:
a) 26 méter szélességű pálya esetén: mindkét kapufától 213 cm-re kezdődik és az
alapvonal oldalsó palánk felé eső részével azonos szöget bezárva átlósan húzódik a
palánkig egymástól 853 cm távolságban;
b) 27 méter szélességű pálya esetén: mindkét kapufától 223 cm-re kezdődik és az
alapvonal oldalsó palánk felé eső részével azonos szöget bezárva átlósan húzódik a
palánkig egymástól 880 cm távolságban;
c) 28 méter szélességű pálya esetén: mindkét kapufától 239 cm-re kezdődik és az
alapvonal oldalsó palánk felé eső részével azonos szöget bezárva átlósan húzódik a
palánkig egymástól 920 cm távolságban;
d) 29 méter szélességű pálya esetén: mindkét kapufától 253 cm-re kezdődik és az
alapvonal oldalsó palánk felé eső részével azonos szöget bezárva átlósan húzódik a
palánkig egymástól 950 cm távolságban;
e) 30 méter szélességű pálya esetén: mindkét kapufától 263 cm-re kezdődik és az
alapvonal oldalsó palánk felé eső részével azonos szöget bezárva átlósan húzódik a
palánkig egymástól 980 cm távolságban.
(2) A kapus az alapvonal mögött a kijelölt területen kívül nem játszhatja meg a korongot.
(3) Ha kapus a kijelölt területen kívül játssza meg a korongot, kisbüntetést kell kiszabni játék
késleltetésért. A megítélésekor a döntő tényező a korong helyzete.
(4) A kisbüntetés nem szabható ki, ha a kapus a korong megjátszása közben legalább az egyik
korcsolyájával érinti a kapuelőteret.

13. § Kötelező védőfelszerelések
(1) A 18. életévét be nem töltött játékosoknak kötelező
a) a teljes arcvédő rács vagy teljes arcvédő plexi és
b) a nyakvédő
használata.
(2) Az U18-as bajnokságba benevezett játékosok esetében az (1) bekezdésben foglaltakat kell
alkalmazni abban az esetben is, ha az adott bajnoki évad közben betöltik a 18. életévüket.
(3) A 18. életévét betöltött játékosoknak kötelező
a) a teljes arcvédő rács, vagy
b) a teljes vagy fél arcvédő plexi
használata a (5) bekezdésben foglalt kivétellel.
(4) A 21. életévét be nem töltött játékosoknak kötelező a fogvédő használata is.

7
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(5) Az 1974. előtt született játékosoknak az arcvédő rács vagy plexi használata nem kötelező,
azonban feltétlenül ajánlott.

14. § Csapatfelszerelések
(1) Egy csapat minden játékosának azonos megjelenésű felszerelést (fejvédőt, mezt, nadrágot és
sportszárat) kell viselnie.
(2) A mérkőzéseken minden, 1 és 99 közötti egész szám megengedett a mezek számozására.
Bármilyen, ettől eltérő mezszámhoz a Liga Elnökségének előzetes hozzájárulása szükséges, és a
kérelemhez a jelen Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott eljárási díjat meg kell
fizetni.
(3) Egy játékosnak ugyanabban a csapatban az idény minden mérkőzésén ugyanazt a mezszámot
kell viselnie, a (10)-(11) bekezdésben foglaltak kivételével.
(4) A mezen fel kell tüntetni a játékos nevét is. A névfeliratnak és a számozásnak meg kell felelnie
az IIHF Szabálykönyvben foglalt rendelkezéseknek. Amennyiben a (10)-(11) bekezdésben foglaltak
kivételével a mezről hiányzik a név vagy nem megfelelő név szerepel, a csapatnak a Versenyszabályzat
1. számú mellékletében meghatározott büntetést kell fizetni.
(5) A mérkőzés jegyzőkönyvében csapatkapitányként feltüntetett játékosnak a mezén viselnie kell
a „C” jelzést. Ennek hiányában a játékos nem élhet csapatkapitányi jogaival.
(6) A mérkőzés jegyzőkönyvében csapatkapitány-helyettesként feltüntetett játékosnak a mezén
viselnie kell az „A” jelzést. Ennek hiányában a játékos nem élhet csapatkapitány-helyettesi jogaival.
(7) Az (5) és (6) bekezdésben foglalt jelzés hiányát a játékvezetőnek az eseménynaplóban fel kell
tüntetnie, a vétkes csapatnak pedig a Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott
büntetést kell fizetnie.
(8) Minden csapatnak rendelkeznie kell egy világos és egy sötét garnitúra mezzel, valamint egy
világos és egy sötét garnitúra sportszárral. A két garnitúrának jelentősen elütőnek kell lennie
egymástól. A mezek számozásának mindkét garnitúra mezen meg kell egyeznie.
(9) A pályaválasztó csapat mindig sötét színű mezben játszik.
(10) Minden csapatnak rendelkeznie kell három-három, névfelirattal el nem látott világos és sötét
mezzel (ugyanazokkal a mezszámokkal). A mezen szereplő szám nem lehet egyetlen játékos állandó
mezszáma sem. A szezon közben igazolt játékosok ezekben a mezekben, de mindaddig ugyanazzal a
mezszámmal léphetnek pályára, amíg a végleges, névfelirattal és állandó mezszámukkal ellátott
mezük el nem készül. Ennek időtartama a játékengedély kiállításától számított két hetet nem
haladhatja meg.
(11) Az U18-as, vagy az U20-as bajnokságból alkalmanként feljátszó játékosok is használhatják a
(10) bekezdés szerinti, névfelirattal el nem látott mezeket. Amennyiben adott játékos feljátszásainak
száma meghaladja az 5-öt, úgy számukra is végleges, névfelirattal ellátott, állandó mezszámmal
ellátott mezt kell készíttetni.
(12) A csapatoknak minden mérkőzésen rendelkezniük kell egy számozott, de névfelirattal nem
ellátott mezzel. A mezen szereplő szám nem lehet egyetlen játékos állandó mezszáma sem.
Amennyiben valamelyik játékos meze megsérül és nincs a játékosnak tartalék meze, ebbe a mezbe
kell átöltöznie. A mezcserét a versenybíróságnak jelezni kell, és a hangosanbeszélőn keresztül a
közönséggel is közölni kell.
(13) A sportszervezetek a szezon kezdete előtt megküldik mindkét garnitúrájuk meztervét
jóváhagyásra a Liga Elnöksége részére. A Liga Elnöksége 2 munkanapon belül dönt a jóváhagyásról.
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A csapatoknak a jóváhagyott mezterveknek megfelelő mezben kell pályára lépniük a mérkőzéseken.
Bajnoki idény közben a mezen változtatni csak a Liga Elnökségének előzetes engedélyével lehet.

15. § Játékidő, bemelegítés
(1)9 A mérkőzések tiszta játékideje 3x20 perc. A játékrészek között 17 perc szünetet kell tartani.
Ettől eltérni csak a Liga Elnökségének előzetes engedélyével lehet.
(2) A mérkőzések kezdő időpontja előtt 40 perccel 20 perc időtartamú bemelegítést kell
biztosítani.
(3) A (2) bekezdés szerinti bemelegítéshez a pályaválasztó csapatnak minimum 40 korongot kell
a vendégcsapat számára biztosítania. Ennek elmulasztását az eseménynaplóban rögzíteni kell, és a
pályaválasztó csapatnak a Versenyszabályzat 1. számú melléklete szerinti büntetést kell megfizetni.

16. § Jégfelújítás
(1) A bemelegítés után és minden harmad megkezdése előtt fel kell a jeget újítani, de a játékvezető
a jégfelújítást bármikor elrendelheti, amennyiben azt indokoltnak látja. A jégfelújítás(ok)
elmaradásáról eseménynaplót kell felvenni. A jégfelújítás elmaradása esetén a Versenyszabályzat 1.
számú mellékletében meghatározott összegű eljárási díjat kell a pályaválasztó sportszervezetnek
fizetnie.
(2) A játékvezetőnek 2 perc technikai kisbüntetéssel kell sújtani azt a csapatot, amelynek játékosa
a jégfelújítás alatt a jégen tartózkodik, vagy bármilyen más módon akadályozza a jégfelújítást.

17. § A „hirtelen győzelem” szabályai
(1) A Liga alap-, illetve a középszakaszának minden mérkőzésén, ahol a mérkőzés harmadik
harmada után az eredmény döntetlen, hosszabbításra kerül sor, amelynek időtartama maximum 5
perc.
(2) A Liga rájátszásának és döntőjének mérkőzésén, ahol a mérkőzés harmadik harmada után az
eredmény döntetlen, a mérkőzés további harmadokkal folytatódik.
(3) A (1) bekezdés szerinti hosszabbítást 3 mezőnyjátékossal és 1 kapussal, a (2) bekezdés szerinti
hosszabbítást 4 mezőnyjátékossal és 1 kapussal kell játszani.
(4) A hosszabbítás és a hirtelen győzelem részletes szabályait a Versenyszabályzat 2. számú
melléklete tartalmazza.

18. § Videó gólbíró
(1)10 A pályákon kötelezően üzemelő, videó gólbíró rendszer használata kizárólag a következő
esetek eldöntése szempontjából lehetséges:
a) a korong áthaladt-e a gólvonalon;
b) a korong a kapuba került-e mielőtt a kapu elmozdult;
c) a korong a játékidő letelte előtt vagy után került-e a kapuba a harmad végén;
d) a korongot kézzel vagy lábbal irányították vagy rúgták a kapuba, vagy a támadó játékos
szándékosan irányította-e bármely testrészével a kapuba;
9
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e) a korong a játékvezetőről került-e a kapuba;
f) a korongot a támadó mezőnyjátékos magas bottal ütötte-e meg a keresztvas magassága
felett, mielőtt a korong a kapuba került;
g) a korong a kapus akadályozása következtében haladt-e át a gólvonalon;
h) egy támadó játékos a helyezkedése, vagy fizikai kontaktus által gátolta-e a kapus szabad
mozgását a kapuelőtérben, vagy akadályozta-e a védésben.
(2) Ha a videó gólbíró rendszer képi anyaga nem egyértelmű, akkor a játékvezető eredeti döntése
lesz az irányadó.
(3) A videó gólbíró rendszer használatára a (1) bekezdés szerinti esetek megítélése kapcsán az
esetet követő játékmegszakításkor kerülhet sor, a korongbedobás után erre már nincs lehetőség.
(4) Azokon a mérkőzéseken, amelyekről van élő televíziós közvetítés, és a versenybíróságnál
rendelkezésre áll a közvetítés képe, továbbá van közvetlen kapcsolat a versenybíróság és a televíziós
közvetítés technikai központja között, a televíziós közvetítés felvételét is lehet használni az (1)
bekezdés szerinti esetek eldöntésére.
(5) A videó gólbíró rendszer – illetve a (4) bekezdés szerinti televíziós visszanézési lehetőség –
igénybe vételéről minden esetben a játékvezető dönt.
(6)11 Amennyiben egy csapat úgy ítéli meg, hogy szükséges a videó gólbíró rendszer használata,
úgy kérheti a videó gólbíró rendszer használatát (Coach’s challenge), amennyiben még rendelkezik
időkérési lehetőséggel, az 5. számú mellékletben részletezett eljárás szerint. Ez esetben konkrétan meg
kell jelölni a játékvezető részére, hogy melyik esetre, vagy milyen szabálytalansággal kapcsolatban
történjen meg a videó gólbíró rendszer használata.
(7) Amennyiben a vitatott esetben
a) a videó gólbíró rendszer használatát kérelmező csapatnak van igaza, akkor megmarad a joga
az időkérésre;
b) a videó gólbíró rendszer használatát kérelmező csapatnak nincs igaza, úgy elvész a csapat joga
az időkérésre.
(8) A játékvezető a csapatok számára biztosított (6) bekezdés szerinti lehetőségtől függetlenül
visszanézheti az esetet, ha
a) a csapatok egyike gólt szerez, vagy
b) a gól megítélése kérdéses.
(9)12 A videó gólbíró rendszer rendelkezésre állásának és zavartalan működésének biztosítása,
továbbá a rendszeres, illetve a szükség szerinti rendkívüli karbantartása a mérkőzést rendező
sportszervezet feladata. A videó gólbíró rendszer rendelkezésre nem állása vagy a karbantartás
elmaradására visszavezethető üzemzavara vagy meghibásodása esetén a sportszervezetet az 1.
számú melléklet „Technikai feltételek nem megfelelőek a mérkőzésen” pontjában foglalt eljárási díj
terheli.

19. § Statisztikák
(1) A Liga mérkőzésein az alábbi statisztikák vezetése kötelező:
a) góllövők és átadások;
b) plusz/mínusz statisztika;
c) büntetések;
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d) kapura lövések;
e) kapuscserék;
f) időkérések.
(2) A mérkőzésekről beérkezett jegyzőkönyveket az MJSZ Versenyirodája (a továbbiakban:
Versenyiroda) folyamatosan ellenőrzi, regisztrálja, és statisztikailag feldolgozza. Az MJSZ hivatalos
internetes honlapján (www.jegkorongszovetseg.hu) folyamatosan frissíti a bajnokság állását, az
eltiltásokat és más statisztikákat.
(3) A Versenyiroda a mérkőzésekről készült videófelvételek alapján utólagosan ellenőrzi a gólt
szerző és gólpasszt adó játékos(ok) személyét.
(4) Amennyiben a videofelvételből kétséget kizáróan megállapítható a gólszerző és a gólpasszt
adó játékos(ok) személye, és az nem egyezik a jegyzőkönyvben rögzítettel, a videófelvétel alapján,
továbbá a IIHF Case Book 1. Függelékének (statisztika, gól és gólpassz rögzítés szabályai) figyelembe
vételével a Versenyiroda a mérkőzést követő 48 órán belül külön eljárási díj nélkül módosítja a
mérkőzés jegyzőkönyvét.
(5) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzés és a (4) bekezdés szerinti korrekció lehetőségét a
mérkőzésekről a 28.§-ban foglaltaknak megfelelően készült és rendelkezésre bocsájtott
videófelvételek megléte biztosítja.
(6) Amennyiben egy mérkőzés eredményét utólag a Versenyiroda állapítja meg, de a pályán a
hivatalos játékidő legalább 75%-át lejátszották, akkor az egyéni statisztikákkal kapcsolatban a
következőképpen kell eljárni:
a) a szerzett gólokat és gólpasszokat az érintett mezőnyjátékosoknak figyelembe kell venni;
b) a plusz/mínusz statisztikát a mérkőzésen történtek szerint vezetni kell;
c) a kapusok statisztikáit a mérkőzésen történtek szerint vezetni kell;
d) a büntetésstatisztikákat a mérkőzésen történtek szerint vezetni kell;
e) a mérkőzésen kapott végleges fegyelmi büntetés és végleges kiállítás büntetések
érvényben maradnak.
(7) Ha egy mérkőzés eredményét utólag a Versenyiroda állapítja meg, azonban a pályán a hivatalos
játékidő 75%-át nem játszották le, úgy az egyéni statisztikákat illetően a következőképpen kell eljárni:
a) a szerzett gólokat és gólpasszokat az érintett mezőnyjátékosoknál törölni kell;
b) a plusz/mínusz statisztikát törölni kell;
c) a kapusok statisztikáit törölni kell;
d) a büntetésstatisztikákat a végleges fegyelmi büntetés és végleges kiállítás büntetések
kivételével törölni kell;
e) a mérkőzésen kapott végleges fegyelmi büntetés és végleges kiállítás büntetések
érvényben maradnak.

20. § Kereskedelmi szünet
(1) A televízió által közvetített Liga mérkőzések során harmadonként két kereskedelmi
reklámszünet lehetséges.
(2) A kereskedelmi szünetek a 14:00 és 8:00 utáni első játékmegszakításkor esedékesek.
(3) A kereskedelmi szünet időtartama 70 másodperc.
(4) Nem tartható televíziós szünet a következő esetekben:
a) tilos felszabadítás után;
b) amikor az egyik csapat emberelőnyben van, kivéve, ha az emberelőnyt a vétkes csapat
játékosának 5 perces nagybüntetése okozza;
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c) gól után;
d) ha egy büntetőlövés kiszabása miatt állították meg a játékmenetet.
(5) Amennyiben az első kijelölt kereskedelmi szünet a játék folytonossága, vagy a (4) bekezdésben
részletezett okok miatt átcsúszik a második kijelölt sávba, úgy az adott játékrészen belül csak egy
kereskedelmi szünetet kell tartani. Az elmaradt kereskedelmi szünetet a játékmenet további részében
nem kell bepótolni.
(6) Televíziós szünetekre nem kerülhet sor a hosszabbítás folyamán.

III. FEJEZET - ANTIDOPPING, FAIR PLAY
21. § Antidopping
(1) A csapatnevezést benyújtó sportegyesület a csapatnevezés benyújtásával egyidejűleg
kifejezetten elfogadja a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot (World Anti-Doping Code), valamint
az MJSZ Doppingellenes Szabályzatát, azok rendelkezéseit magára, illetve játékosaira nézve
kötelezőnek ismeri el.
(2) Valamennyi, a Ligában szereplő sportegyesülettel szemben követelmény, hogy irányelveik,
szabályaik és programjaik az (1) bekezdés szerinti szabályzatokkal összhangban legyenek.
(3) A Liga valamennyi mérkőzésén a szervezőnek, illetve rendező szerv alkalmazása eseténa a
rendezőnek biztosítania kell a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm.
rendeletben foglaltak végrehajtásának feltételeit.
(4) Az MJSZ főtitkára – a Versenyirodával egyeztetve – bármikor, előzetes értesítés nélkül, a
nemzetközi szabályok szerint doppingellenőrzést rendelhet el.

22. § A sportág integritása
(1) A játékos, illetőleg a sportszakember köteles tartózkodni a mérkőzés eredményének, illetőleg
eseményeinek tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolásától, fogadási csalástól. A
játékos, illetőleg a sportszakember köteles tartózkodni továbbá a saját, illetve csapata részvételével
megrendezendő mérkőzéseken nemzeti- és nemzetközi fogadásszervezőknél elhelyezett
fogadásoktól, illetve az ellenfél csapata, az azonos versenyrendszerben résztvevő csapat, illetve annak
képviselője által felkínált előnyök elfogadásától.
(2) Az a játékos, vagy sportszakember, aki ellen jégkorong mérkőzés eredményének, vagy
eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása okán, közvádas, szándékos
bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indul, vagy indult az MJSZ
versenyrendszerében semmilyen tevékenységet nem folytathat az eljárás jogerős befejezéséig, vagy
megszüntetéséig. Amennyiben az eljárás alá vont személyt jogerősen elítélik, úgy az fegyelmi vétséget
valósít meg, és fegyelmi eljárást kell vele szemben lefolytatni.
(3) Az a játékos, vagy sportszakember, akit a jégkorong mérkőzés eredményének, vagy
eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolásával kapcsolatos ügyben erre jogosult
szerv meghallgatott, köteles arról a Versenyirodát 5 napon belül írásban tájékoztatni.
(4) Abban az esetben, ha vallomása vagy más tény alapján bizonyítást nyer, hogy a játékos, vagy
sportszakember részt vett jégkorong mérkőzés eredményének vagy eseményeinek a jogellenes
befolyásolásában, úgy az MJSZ versenyrendszerében 2 évig semmilyen tevékenységet nem folytathat.
A korábbi felfüggesztés időtartama beszámításra kerül.
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(5) Az MJSZ a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodása és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) szerinti rendelkezések alapján szolgáltat adatokat a Szerencsejáték Zrt. részére a jégkorong
sportág integritásának megőrzése érdekében.
(6) Az adatok Szerencsejáték Zrt. részére történő átadása az alábbi célokból kerül sor:
a) a jégkorongsport integritásának megőrzése;
b) a visszaélésgyanús események kiszűrése;
c) a fogadási csalások megelőzése és a mérkőzések kimenetelének tisztességtelen
befolyásolása elleni védekezés fokozása;
d) a fentiekkel összefüggésben felmerülő jogi érdek érvényesítéséhez szükséges jogi és
egyéb intézkedések megtétele.
(7) Az együttműködési megállapodás alkalmazásában érintettek köre:
a) a Ligában pályára lépő csapatok
aa) rajtlistáján feltüntetett valamennyi játékosa;
ab) edzői;
ac) sportvezetői;
ad) sportszakemberei, továbbá
b) a Liga mérkőzésein tevékenykedő játékvezetők.
(8) Az MJSZ a Szerencsejáték Zrt. részére az alábbi személyes adatokat adja át:
a) az érintett személy neve, születési helye és ideje, anyja neve;
b) a sportegyesületben betöltött tistség;
c) a sportegyesület megnevezése.
(9)13 A Ligában résztvevő sportegyesület, továbbá a játékvezetők tekintetében az MJSZ köteles
gondoskodni arról, hogy a (7) bekezdésben megjelölt valamennyi személy az adatkezeléshez, az
adattovábbításhoz a hozzájárulását írásban megadja, és a hozzájáruló nyilatkozatokat haladéktalanul
a Versenyiroda rendelkezésére bocsátja. Ennek elmulasztása esetén az Versenyiroda a Liga
mindenkori nevezési díjának 10%-áig terjedő mértékű eljárási díj kiszabására jogosult a vétség
elkövetőjével szemben, valamint a résztvevő sportegyesület ellen is szankciót alkalmazhat.
(10) Az adatkezelésre, illetve adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat mintája az MJSZ
honlapján, továbbá a Versenyirodában elérhető.
(11) A személyes adatok kezelésére az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kerül sor.

IV. FEJEZET - A PÁLYÁVAL ÉS A RENDZÉSSEL KAPCSOLATOS
KÖVETELMÉNYEK
23. § A mérkőzések helyszíne
(1) A Liga mérkőzéseit csak olyan fedett, mesterségesen hűtött jéggel rendelkező, a teljes bajnoki
évadban rendelkezésre álló pályán lehet megrendezni, amely rendelkezik érvényes, az MJSZ
Gazdálkodási Bizottság Technikai Munkacsoportja által kibocsájtott pályalicensszel.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a Liga Elnökségének egyedi döntése alapján, a
jégkorong népszerűsítése érdekében megrendezendő mérkőzések alkalmából lehet eltérni.

13

Módosította a szabályzat 3. számú módosítása – 61/2020. (09.02.) Elnökségi határozat

19

(3) Amennyiben a mérkőzés nyitott jégpályán kerül megrendezésre, úgy a csapatok a harmadik
harmad 10. percének leteltét követő első játékmegszakítás alkalmával térfelet cserélnek.
(4) A bajnokságba benevezett valamennyi csapatnak nyilvántartásba kell vetetnie a hazai
mérkőzések megrendezésére használni kívánt jégpályát. A nyilvántartásba vétel a csapatnevezéssel
egyidejűleg benyújtandó jégpálya adatlap megküldésével történik.
(5) A Liga mérkőzései Magyarország határain belül csak olyan helyszínen rendezhetőek meg,
amelynek a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Biztonsági korm. rendelet) 13. §-a szerinti biztonságtechnikai ellenőrzése megtörtént, amelyről a
jegyzőkönyv, továbbá a szakhatóságok írásbeli nyilatkozatai a Versenyiroda rendelkezésére állnak.

24. § Mérkőzés rendezése a „hazai pályától” eltérő helyszínen
(1) Amennyiben egy sportegyesület a 23. § (4) bekezdése szerinti eljárás során megjelölt hazai
pályájától eltérő helyszínen kíván mérkőzést rendezni, azt kizárólag a Liga Elnökségének előzetes,
írásbeli engedélye alapján teheti meg, amelyet a mérkőzés napját megelőzően legalább 14 nappal, a
Versenyirodához eljuttatott megkereséssel kell kérelmezni. Írásbeli engedély hiányában a mérkőzés
0-5 gólkülönbséggel a vendég csapat számára kerül jóváírásra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli engedély csak abban az esetben adható ki, ha a mérkőzés
helyszínéül választott jégpálya rendelkezik érvényes, az MJSZ Gazdálkodási Bizottság Technikai
Munkacsoportja által kibocsájtott pályalicensszel, továbbá Magyarország határain belül a sport törvény
63. § (3) bekezdése és a Biztonsági korm. rendelet 13. §-a szerinti biztonságtechnikai ellenőrzése
megtörtént, amelyről a jegyzőkönyv, továbbá a szakhatóságok írásbeli nyilatkozatai a Versenyiroda
rendelkezésére állnak.
(3) Egy bajnoki évad során egy sportegyesület a hazai pályájától eltérő helyszínen legfeljebb 5
alkalommal rendezhet mérkőzést.
(4) Amennyiben a hazai pályától eltérő helyszínre vonatkozóan valamennyi, a jogszabályokban,
illetőleg a Versenyszabályzatban foglalt feltétel teljesül, úgy a vendégcsapat külön – anyagi, vagy más
jellegű – térítés nélkül alkalmazkodni köteles a mérkőzés helyszínéhez.
(5) A mérkőzés rendezésével kapcsolatos valamennyi költséget a szervező sportegyesület viseli
abban az esetben is, ha a hazai pályától eltérő helyszín a vendég csapat hazai pályája, oly módon,
mintha a mérkőzés a saját hazai pályáján került volna megrendezésre.
(6) Az (1)-(5) bekezdésekben foglaltaktól történő bármilyen eltérés a Versenyszabályzat 1.számú
mellékletében foglalt pénzbüntetést vonja maga után.

25. § Pályaválasztói jog megvonása
(1) Amennyiben a sportág lényeges érdekei ezt megkívánják, a MJSZ Elnöksége – a Liga
Elnöksége véleményének kikérése után – jogosult a pályaválasztói jog megvonásáról rendelkezni, és
egy vagy több mérkőzés helyszínét kijelölni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben – lehetőség szerint – az MJSZ gondoskodik a pályaválasztó
csapat méltányos kártalanításáról.
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26. § Pályalicensz
(1)

Az MJSZ Gazdálkodási Bizottság Technikai Munkacsoportja a bajnoki idény kezdő
időpontját megelőző 45. nap. és 15. nap között ellenőrzi a 23. § (4) bekezdése lapján
nyilvántartásba vett pályákat, azok technikai és biztonsági alkalmasságát.
(2)
Az ellenőrzésen jelen kell lennie:
a) a sportszervezet;,
b) a bejelentett üzemeltető és
c) a jégkorongmérkőzéseken megbízott biztonsági szervezet
képviselőjének.
(3)
Az ellenőrzésről az MJSZ Gazdálkodási Bizottság Technikai Munkacsoportja
jegyzőkönyvet készít, melynek egy-egy másolati példányát
a) a sportszervezetnek;
b) a bejelentett üzemeltetőnek, továbbá
c) a Versenyirodának
küldi meg.
(4) A pályaellenőrzéskor a pályának működnie kell, azon jégkorongozásra alkalmas jeget kell
készíteni.
(5) Az ellenőrzés során mérkőzések megrendezésére alkalmasnak ítélt pályák számára az MJSZ
Gazdálkodási Bizottság Technikai Munkacsoportja engedélyt (pályalicenszet) ad ki.
(6) A mérkőzések megrendezésére alkalmatlannak minősített pályákon tapasztalt
hiányosságokat az MJSZ Gazdálkodási Bizottság Technikai Munkacsoportja az (1) bekezdés szerinti
jegyzőkönyvben rögzíti. Az üzemeltető és a rendező szervezet a jegyzőkönyvben szereplő
hiányosságok kijavítása után kérheti a pálya ismételt technikai és biztonsági vizsgálatát és a
pályalicensz kiadását, melynek díját a Versenyszabályzat 1. számú melléklete határozza meg.
(7) A pályalicenszben az MJSZ Gazdálkodási Bizottság Technikai Munkacsoportja által előírt
feltételeket a rendezőnek és a pálya üzemeltetőjének a teljes bajnoki szezon alatt folyamatosan
teljesítenie kell.
(8) A pályák ellenőrzése kiterjed:
a) az IIHF Szabálykönyv vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelésre;
b) a jégpálya üzemeltetésének műszaki feltételeire;
c) az egészségügyi ellátás körülményeire;
d) a biztonsági körülményekre;
e) a sajtó munkakörülményeire,
f) a közönség kiszolgálásának körülményeire;
g) a pálya informatikai rendszerére;
h) a létesítményben kialakított zónákra.
(9) Nem kaphatja meg a pályalicenszet az a pálya, amely:
a) a pályaellenőrzéskor nem volt működőképes állapotban, azaz nem volt rajta
jégkorongozásra alkalmas, minimálisan 2 cm vastag jégfelület;
b) a mérkőzések biztonságos lebonyolítására – ide értve a játékosok, hivatalos személyek,
nézők vagy azok egy csoportjának személyes biztonságát is – az MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai Munkacsoportjának megítélése alapján nem alkalmas.
(8) Az MJSZ Gazdálkodási Bizottság Technikai Munkacsoportja saját hatáskörben, valamint a Liga
Elnöksége, az MJSZ főtitkára, a Versenyiroda, a játékvezetők vagy az ellenőrök kezdeményezésére az
idény közben is ellenőrizheti a pályákat, és amennyiben hiányosságokat tapasztal,
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a) azok kijavítására határidő kitűzésével felszólítja az üzemeltetőt és a rendező szervezetet;
b) a pályalicenszet azonnali hatállyal visszavonhatja.
(9) A (8) bekezdés a) pont esetében az MJSZ Gazdálkodási Bizottság Technikai Munkacsoportja a
határidő letelte után ismételt pályaellenőrzést tart, melynek díját a Versenyszabályzat 1. számú
melléklete határozza meg. Amennyiben a hiányosságok nem kerültek kijavításra, a pálya licenszét
vissza kell vonni.
(10) A visszavont pályalicensz ismételt megadására a (6) bekezdés szerinti eljárás során kerülhet
sor.

27. § Technikai feltételek a mérkőzésen
(1) Liga mérkőzése játékidőt mérő óra, hangosítás és büntetési időt kijelző berendezés nélkül nem
rendezhető.
(2) A mérkőzésidő állását, az eredményt, az időkérést és a büntetéseket az eredményjelzőn
figyelemmel kísérhetővé kell tenni a csapatok és a nézők számára, és hangosbeszélőn is ismertetni
kell az eseményeket.
(3) A jegyzőkönyvet a Versenyiroda által meghatározott formátumban számítógéppel és kézírásos
formában is vezetni kell. Az ehhez szükséges technikai feltételek (számítógép operációs rendszerrel,
nyomtató, szkenner, fénymásoló, állandó, vezetékes internet-kapcsolat és az online jegyzőkönyv
kitöltését támogató böngésző) megteremtése és működőképes állapotban tartása a sportszervezetek
feladata.
(4) A Liga mérkőzésein kizárólag a hivatalos koronggal lehet lejátszani. Amennyiben egy
mérkőzésen nem hivatalos korong is a pályára kerül, a rendező csapat köteles mérkőzésenként a
Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű büntetést fizetni. Amennyiben egy
csapat nem rendelkezik a mérkőzés lejátszásához szükséges számú koronggal, kizárólag a Ligától
rendelhet újabb hivatalos korongot.

28. § A mérkőzés rögzítése
(1) A Liga mérkőzéseiről a szervezőnek, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező
szervnek legalább egy kamerával felvételt kell készíteni. Ezt a kötelezettséget a Liga Testület
átvállalhatja a sportszervezettel kötött egyedi megállapodás alapján.
(2) A felvételt – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb a játékvezetők jégre lépésekor el
kell indítani, és a szünetekben illetve a mérkőzés végén addig nem lehet leállítani, amíg a játékvezetők
el nem hagyják a jeget. A felvételnek az egy játékrészen belül történteket (a játékvezetők jégre
lépésétől a távozásukig) vágatlanul kell rögzítenie, ennek megfelelően tartalmaznia kell a jégen
történteket a játékmegszakítások alatt is.
(3) A felvételen minden játékmegszakítás alatt rövid időre meg kell mutatni az időmérő óra állását
is.
(4) A felvételnek tartalmazni kell a bemelegítés időszakát is az első játékos jégre lépésétől addig,
amíg az utolsó játékos el nem hagyja a pályát és a jégkészítés meg nem kezdődik.
(5) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv a mérkőzés végén
átvételi elismervény ellenében az érintett előzetes kérésére köteles átadni a mérkőzés felvételét a
vezetőbírónak és a vendégcsapatnak DVD-R formátumban, vagy – a vezetőbíró, illetőleg a
vendégcsapat által biztosított – USB pendrive-on.
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(6) Amennyiben a szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv a felvételt
az érintett előzetes kérése ellenére határidőre nem adja át DVD-n, vagy USB pendrive-on, a
Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű büntetést tartozik fizetni.
(7) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv legkésőbb a mérkőzést
követő nap 10 óráig köteles feltölteni a mérkőzés felvételét a Liga video szerverére. Az ehhez
szükséges információkat minden benevezett sportegyesület számára a Versenyiroda rendelkezésre
bocsátja.
(8) Amennyiben a szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv nem készít
felvételt a mérkőzésről, vagy hiányosan veszi fel a mérkőzést, illetőleg határidőre nem tölti fel a video
szerverre, a Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű büntetést tartozik
fizetni.

29. § Egészségügyi körülmények
(1) Az esetleges orvosi vizsgálatok és helyszíni ellátás céljából megfelelően felszerelt, kulturált
helyiségeket kell biztosítani, a nézők által nem megközelíthetően. Az egészségügyi követelmények
ellenőrzése az MJSZ Szakmai Bizottságának feladata és hatásköre.
(2) Azon pályákon, ahol ez a pályán használt eszközök, berendezések miatt indokolt, állandó,
hitelesített, megfelelő helyre felszerelt szénmonoxid mérővel kell biztosítani a mérkőzés résztvevőinek
biztonságát.

30. § A vendégcsapatok számára biztosítandó körülmények
(1) A vendégcsapatok számára a mérkőzés előtt legalább 120 perccel a szervező, illetve rendező
szerv alkalmazása esetén a rendező szerv köteles rendelkezésre bocsátani egy, a pályalicensz
követelményeinek megfelelő, biztonságosan zárható öltözőt.
(2) A vendégcsapatok részére, amennyiben ezt legalább egy héttel a mérkőzés napja előtt
hivatalosan, írásban kérik, térítés ellenében edzéslehetőséget kell biztosítani a mérkőzés napjának
délelőttjén helyi idő szerint 8:30 és 12:00 között, legalább 50 perces időtartamra.
(3) A vendégcsapatok (2) bekezdés szerinti edzéséhez egy a pályalicensz követelményeinek
megfelelő, zárható öltözőt kell rendelkezésre bocsátani az edzés kezdete előtt 30 perccel.
(4) A vendégcsapatok részére a szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező
szervnek a (2) bekezdés szerinti edzéshez biztosítani kell legalább 40 darab korongot.
(5) A vendégcsapatok számára a (2) bekezdés szerinti edzésük kezdete előtt a jeget fel kell újítani.
A jégfelújítás nem számít bele az edzésidőbe.
(6) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek biztosítania kell, hogy
a csapatok öltözőibe illetéktelen személyek ne juthassanak be, ne zavarhassák a felkészülést és a
pihenést.
(7) Az öltözőt úgy kell kialakítani, hogy az öltözőből a pályát biztonságosan, korcsolyában vagy a
szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv által biztosított korcsolyavédőben
meg lehessen közelíteni.
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31. § A játékvezetők számára biztosítandó körülmények
(1) A játékvezetők számára a mérkőzés előtt legalább 120 perccel a szervező, illetve rendező szerv
alkalmazása esetén a rendező szerv köteles rendelkezésre bocsátani egy, a pályalicensz
követelményeinek megfelelő, biztonságosan zárható öltözőt.
(2) A játékvezetői öltözőbe a mérkőzés előtt be kell készíteni játékvezetőnként 1,5 liter
palackozott vizet.
(3)14 A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek biztosítania kell,
hogy a játékvezetői öltözőbe és az öltöző előtti folyosószakaszra a mérkőzés előtt 60 perccel, a
mérkőzés alatt, valamint a mérkőzést követő 30 percig csak az MJSZ Játékvezetői Munkacsoportjának
tagjai, a szövetségi ellenőr, a Versenyiroda képviselője és a közreműködő egyesületi versenybíróság
tagjai léphessenek be.
(4) Az öltözőt úgy kell kialakítani, hogy az öltözőből a pályát biztonságosan, korcsolyában, vagy a
szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv által biztosított korcsolyavédőben
meg lehessen közelíteni.

32. § Rendezők, biztonsági szolgálat, alapvető biztonsági előírások
(1) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv kötelessége a mérkőzés
előtt, annak időtartama alatt, és azt követően is valamennyi játékos, játékvezető, edző, vezető,
szövetségi, Liga és sportegyesületi hivatalos személyek, nézők, újságírók biztonságáról gondoskodni,
valamint a nézők kulturált sportélvezetét elősegíteni.
(2) A sportrendezvény törvényben, más jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott
előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a szervező - illetve rendező alkalmazása esetén a szervező és
a rendező egyetemlegesen – felelős. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében a szervező, illetve
rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek gondoskodni kell az előre várható nézőszám
arányában megfelelő létszámú, jelzéssel ellátott rendezőségről, biztonsági szolgálatról, illetve
hatósági intézkedésre jogosult rendőr megjelenéséről, a jogszabályokban meghatározottaknak
megfelelően.
(3) A bajnokságokba benevezett szervezeteknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak
érdekében, hogy biztonságos környezetben lehessen a Liga mérkőzéseket megrendezni.
(4) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv köteles gondoskodni
arról, hogy megfeleljen minden, a biztonsági személyzet létszámára és elhelyezkedésére vonatkozó
előírásnak.
(5) A mérkőzésen szolgálatot teljesítő valamennyi rendezőnek és biztonsági személyzetnek jól
megkülönböztethető öltözéket kell viselnie, jól látható egyedi azonosítóval.
(6) A biztonsági szolgálatot teljesítő szervezetnek rendelkeznie kell cégbejegyzéssel, a feladat
ellátására szóló szerződéssel és a szükséges felelősségbiztosítással.
(7) A mérkőzés helyszínén a jegypénztáraknál, továbbá minden beléptető ponton a Ligában részt
vevő országok hivatalos nyelvein, valamint angol és német nyelven, jól láthatóan ki kell függeszteni a
pályarendszabályokat, valamint azok, a Ligában egységes megjelenés szerint alkalmazott
piktogramos összefoglalását, amelyet a Versenyiroda bocsát a sportegyesületek rendelkezésére.
(8) A (7) bekezdés szerinti pályarendszabályokat oly módon kell kihelyezni, hogy arról a nézők
még a jegyvásárlás, illetve a mérkőzés helyszínére történő belépés előtt tájékozódni tudjanak
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(9) A mérkőzés helyszínén minden beléptető ponton és a nézőtéren továbbá minden, a lelátóra
vezető bejáratnál ki kell függeszteni a létesítmény alaprajzát a menekülési útvonalakkal.
(10) A mérkőzés helyszínét zónákra kell felosztani. Az egyes zónákba csak az oda belépési
jogosultsággal rendelkező személyek léphetnek be.

33. § A csapatok védelme
(1) Az öltözőket a nézők elől el kell zárni. A játékosokon, a csapatok és a mérkőzés hivatalos
személyein kívül kizárólag a mérkőzés ellenőrei léphetnek be az öltözőkbe a mérkőzések kezdő
időpontja előtti 120. perctől a mérkőzés befejeződését követő 30. percig.
(2) A játékosok által az öltöző megközelítésére használt útvonalat úgy kell kialakítani és
megvédeni, hogy ott a nézőközönség részéről ne érhesse támadás a játékosokat.
(3) A cserepadokat és a büntetőpadokat úgy kell kialakítani és megvédeni, hogy ott a
nézőközönség részéről ne érhesse támadás a játékosokat.
(4) A játékosokat a parkolótól a számukra kijelölt öltözőig és vissza, valamint az öltözőtől a jégig
és vissza megfelelő kíséretben kell részesíteni, hogy megakadályozzák az esetleges megtámadásukat.
A vendégcsapat busza számára a csarnok mellett őrzött vagy egyéb módon védett parkolóhelyet kell
biztosítani, ahonnan a csarnok közvetlenül megközelíthető.

34. § A játékvezetők védelme
(1) Azokat az illetéktelen személyeket, akik belépnek a játékvezetői öltözőbe, továbbá amennyiben
hivatalos személyek, a sportegyesületüket, valamint a rendezési hiányosságok miatt a szervező
sportegyesületet fegyelmi eljárás elé kell állítani. Az ilyen eseteket a vezető bíró haladéktalanul
jelenteni köteles a Versenyirodának.
(2) A játékvezetőket a parkolótól a játékvezetői öltözőig és vissza, valamint az öltözőtől a jégig és
vissza megfelelő kíséretben kell részesíteni, hogy megakadályozzák az esetleges megtámadásukat. A
játékvezetők számára a csarnok mellett őrzött vagy egyéb módon védett parkolóhelyet kell biztosítani.
(3) Azokat a személyeket, akik fizikailag megtámadják (bántalmazzák) a játékvezetőt vagy
tárgyakkal dobják meg a játékvezetőt, a szervező által szervezett minden sportrendezvényről ki kell
zárni. A kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a 2 évet nem haladhatja meg.
(4) A játékvezetők fizikai bántalmazása, illetőleg megdobálása esetén a szervező ellen fegyelmi
eljárást kell indítani.

35. § Beléptetés
(1) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervköteles biztosítani
a) a vendégcsapatnak és a mérkőzés hivatalos személyeinek
aa) szabad bejutását a sporteseményre;
ab) a sportlétesítményen belüli szabad mozgását; és
ac) személyes biztonságát.
b) valamint a vendégcsapat, a játékvezetők, az egyesületi versenybírósági tagok, a szövetségi
megbízottak járműveinek biztonságos parkolását és megközelítését.
(2) A Liga Testület a sportegyesületek képviselői, a szövetségi képviselők és tisztségviselők,
valamint a Liga képviselői és tisztségviselői számára sorszámozott akkreditációs kártyát bocsát ki. A
szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervek minden körülmények között és
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további kötelezettségek előírása nélkül kötelesek az akkreditációs kártya tulajdonosait a Liga
mérkőzéseinek helyszínére beengedni, a kártyán meghatározott zónákba való belépést számukra
lehetővé tenni. A kiadott kártyák listáját a Liga Testület minden érintett sportszervezet számára
megküldi. A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv kötelessége, hogy a
biztonsági szolgálat és a rendezőség tagjai a kártyákat ismerjék és kezelni tudják.
(3) A Liga Testület az akkreditációs kártyával visszaélő személyektől a kártyákat bevonja.
(4) A sportszervezeteknek az előzetes bejelentkezési és beléptetési rendjüket a bajnoki idény
kezdete előtt (legkésőbb augusztus 30-án) nyilvánosságra kell hozniuk, és a Versenyiroda számára
jóváhagyásra meg kell küldeniük. Amennyiben a beléptetés rendje az idény közben változik, az új
beléptetési rendet a Versenyiroda számára 15 nappal a változás hatályba lépése előtt jóváhagyásra
meg kell küldeniük. A Versenyiroda a sportszervezetek jóváhagyott beléptetési rendjét a honlapján
teszi közzé.
(5) A mérkőzésre kijelölt játékvezető-ellenőr és szövetségi ellenőr számára a szervező, illetve
rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv fejenként egy-egy belépőt köteles biztosítani. Az
ellenőrök számára a pálya középső harmadának vonalában olyan helyet kell biztosítani, ahonnan a
pálya megfelelően belátható. Az ellenőrök számára a szabad mozgást a pálya teljes területén
biztosítani kell.
(6) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek előzetes
bejelentkezés alapján az alábbi belépőket kell térítésmentesen biztosítania amennyiben az igényt a
mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 24 órával hivatalosan jelzik:
a) a legjobb kategóriájú helyekre, VIP-ellátással és fenntartott parkolóhellyel (amennyiben
lehetséges)
aa) a vendégcsapat számára 3 belépőt;
ab) a Liga Testület számára 4 belépőt;
ac) a Ligában részt vevő országok szövetségi elnökei, elnökségi tagjai, főtitkárai számára
fejenként maximum 2–2, de mérkőzésenként összesen nem több mint 10 belépőt;
ad) a Liga névadó szponzora és kiemelt szponzora számára a szponzorációs szerződésben
meghatározott számú belépőt.
b) a mérkőzés játékvezetőit, vonalbíróit, tartalék játékvezetőit, játékvezető-ellenőrét kísérő
fejenként 1–1 fő számára.
(7) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek biztosítani kell a
vendégszurkolók számára az elkülönített belépés lehetőségét és elkülönített elhelyezését. A
vendégszurkolók részére fenntartandó helyek száma minimálisan a pálya befogadó képességének 10
%-a, kivéve a zárt kapuk mellett lejátszandó mérkőzések. A vendégszurkolók számára elkülönített
elhelyezésük esetén is biztosítani kell a vendéglátást és mellékhelyiségeket (elkülönítve férfi-női
mellékhelyiségeket).
(8) Amennyiben a vendégcsapat a rendező sportszervezet felé 2 munkanappal a mérkőzés
időpontja előtt írásban lemondja a részére fenntartott helyek egy részét, a rendező sportszervezet
jogosult a lemondott helyek értékesítésére.
(9) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek beléptetéskor
ellenőriznie kell a nézőket (különösen sérülés, rendbontás okozására alkalmas tárgyak, sűrített
levegővel működtetett hangkeltő eszközök kiszűrése, alkoholos állapotú személyek kizárása).
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36. § Rendzavarás
(1) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv kötelessége biztosítani
pálya mellett lévő – a pálya tartozékát képező – hivatalos helyek (cserepad, büntetőpad, zsűri, gólbírói
fülkék) zavartalan biztonságát, valamint a játék zavartalansága, illetve a közvetlen sérülések
elkerülése érdekében a nézők palánktól való megfelelő távolságban tartását.
(2) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv köteles a nézők
viselkedését folyamatosan figyelemmel kísérni és a rend biztosítása érdekében a szükséges
intézkedéseket – önállóan, vagy a játékvezető, az egyesületi versenybíróság, avagy a szövetségi ellenőr
utasítására – haladéktalanul megtenni.
(3) Ha egy mérkőzésen ismételt, illetve súlyos rendzavarás történik, a játékvezető
a) ideiglenesen félbeszakítja a mérkőzést a rend helyreállításáig; vagy
b) kötelezi a szervezőket, illetve rendezőket a nézők kizárására és a mérkőzést zárt kapuk mellett
folytatja; vagy
c) a mérkőzést véglegesen félbeszakítja.
(4) A játékvezetőnek a (3) bekezdés szerinti esemény kiváltó okát, leírását és időpontját az
eseménynaplóban rögzítenie kell.
(5) Amennyiben a mérkőzés előtt a nézők beengedésének megkezdését követően, vagy a
mérkőzés után a pálya kiürítését megelőzően bármilyen rendzavarás történik, az MJSZ Fegyelmi
Bizottsága fegyelmi eljárást indít.

37. § Tiltott tárgyak
(1) A pályákra tilos bevinni olyan tárgyakat, amelyek alkalmasok mások biztonságának
veszélyeztetésére. Így különösen tilos bevinni szúró, vágó eszközöket, fegyvereket vagy annak látszó
tárgyakat, pirotechnikai eszközöket, üvegeket, palackokat. Az ilyen tárgyakat a bejáratnál el kell venni,
és amennyiben szükséges, intézkedést kell kezdeményezni.
(2) A mérkőzésre tilos bevinni sípot, illetve gázzal vagy sűrített levegővel működő kürtöket.
(3) A mérkőzések helyszínén – a beléptetés megkezdésétől kezdve – italt kizárólag műanyag
pohárba kitöltve lehet árusítani. Ezt a Liga Testület bármely vezető tisztségviselője, a Versenyiroda
tagjai, a Gazdálkodási Bizottság Technikai Munkacsoportja tagjai, az adott ország
jégkorongszövetségének tisztségviselői, vagy a mérkőzés ellenőre jogosult ellenőrizni.

38. § A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás
(1) A szervező az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényről
eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a
sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből
való kizárás).
(2) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem
lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a
meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg.
(3) A szervezőnek a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntése
ellen a néző bírósághoz fordulhat.
(4) A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit magatartása miatt el
kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői
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(rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény
biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
(5) A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a
sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya
kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.
(6) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a szervező a
sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást adni.

V. FEJEZET - A MÉRKŐZÉS IDŐPONTJA
39. § A versenyévad és a bajnoki évad
(1) A Liga tekintetében adott versenyévad tárgyév augusztus 1-jén kezdődik és tárgyévet követő
év július 31-ig tart.
(2) Adott bajnoki évad tárgyév szeptember 1-jén kezdődik és tárgyévet követő év április 10-ig tart.

40. § A versenynaptár
(1) A versenynaptár tartalmazza a mérkőzések résztvevőit, dátumát, kezdési időpontját,
helyszínét és sorszámát.
(2) A versenynaptárat a Versenyiroda készíti el és a csapatnevezés lezárása után az MJSZ Szakmai
Bizottsága által meghatározott határidőig küldi el a bajnokságba benevezett sportszervezeteknek.
(3) A sportszervezetek a versenynaptárt a bajnokság kezdete előtt összehívott versenynaptár
egyeztető értekezleten véglegesítik.
(4) A mérkőzéseket helyi idő szerint 17:00 és 19:00 óra között kell kezdeni. Ettől eltérni csak
indokolt esetben, a Liga Testület egyedi döntése alapján lehet.

41. § A mérkőzés időpontjának módosítása
(1) A versenynaptáron a csapatok kérésére változtatni kizárólag indokolt esetben, a Liga
Elnökségének eseti engedélyével lehet. Az engedélyt az okok megjelölésével a módosítást kérő
csapatnak írásban kell megkérnie. A Liga Elnöksége az engedélyt a módosítás indokainak mérlegelése
és a módosítással érintett másik csapat véleményének kikérése után adhatja meg. A versenynaptár
csapat kérésére történő módosításáért eljárási díjat kell fizetni, amelynek mértékét a
Versenyszabályzat 1. számú melléklete határozza meg.
(2) Amennyiben szükséges, a versenynaptárat kizárólag a Versenyiroda módosíthatja a Liga
Elnökségének (1) bekezdés szerinti döntése alapján. E döntés legkésőbbi határideje az érintett
mérkőzések előtti 14. nap
(3) A Liga érdekeit szem előtt tartva a Versenyiroda jogosult a mérkőzések időpontjának
módosítására televíziós közvetítés esetén:
a) ha a módosítás a játéknap megváltozásával, vagy ugyanazon a naptári napon belül 3 óránál
nagyobb eltéréssel jár, az időpont legkésőbb a mérkőzés eredeti kezdési időpontja előtti 8. napon
módosítható;
b) ha a módosítás ugyanazon a naptári napon belül 3 órás vagy 3 óránál kisebb eltéréssel jár, az
időpont legkésőbb a mérkőzés napja előtti 4. napon módosítható.

28

(4) Televíziós közvetítés esetén a televízió által javasolt közvetítési napot és kezdési időpontot a
Versenyiroda egyezteti a mérkőzést szervező sportegyesülettel. Amennyiben a szervező
sportegyesület képviselője elfogadja a módosított játéknapot és/vagy a megváltozott kezdési
időpontot és e változtatásokkal a Liga Elnöksége is egyetért, a mérkőzés időpontja a vendégcsapat
jóváhagyása nélkül módosítható.
(5) A mérkőzés időpontjának módosításáról a Versenyirodának a Ligát, az érintett csapatokat és
a Liga Játékvezetői Testületét is értesítenie kell, továbbá a módosítást át kell vezetnie a Liga hivatalos
honlapján található versenynaptárba.

42. § Elmaradt, félbeszakadt mérkőzések
(1) Ha egy csapat nem tudja a mérkőzést megrendezni, vagy nem tud megjelenni azon, az okok
megjelölésével haladéktalanul értesítenie kell az ellenfelet, a Ligát, a Versenyirodát, a Liga
Játékvezetői Testületét és lehetőség szerint a mérkőzésre kijelölt játékvezetőket. A Versenyiroda a
Liga Elnökségének egyetértésével a lemondás indokának (indokainak) vizsgálata után dönt a
mérkőzés megtartásával kapcsolatban.
(2) Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a mérkőzést nem lehet megfelelően
lebonyolítani vis maior, vagy technikai problémák (különösen sérült jégfelület vagy meghibásodott
világítás, eredményjelző, hangosítás vagy időmérő) miatt, a mérkőzést nem lehet elkezdeni, illetve
folytatni.
(3) Ha a mérkőzés kezdetén a játékvezetők a pályát az időjárási, műszaki, vagy közegészségügyi
okok miatt mérkőzésre alkalmatlannak találják, a mérkőzést nem lehet elkezdeni. Ebben az esetben
2x20 perc várakozási időt írnak elő. Ha a pálya a várakozási idő leteltéig játékra alkalmassá válik, akkor
a mérkőzést legkésőbb 30 percen belül 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, és a mérkőzés új kezdési időpontját vagy lefújását az eseménynaplóban kell
rögzítenie.
(4) Ha az időjárási viszonyok vagy műszaki problémák miatt a pálya a mérkőzés közben válik
játékra alkalmatlanná, a játékvezető
a) a mérkőzést megszakíthatja, és jégfelújítást rendelhet el, illetve 2x20 perc várakozási időt írhat
elő.
b) a mérkőzést véglegesen félbeszakíthatja, ha a mérkőzés folytatása megítélése szerint eleve
nem lehetséges, vagy ha a) pont szerinti esetben a várakozási idő leteltével a pálya továbbra sem
alkalmas a játékra..
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti félbeszakítás esetén a játékvezetőnek a félbeszakítás okát és
idejét az eseménynaplóban kell rögzítenie.
(6) Az elmaradt, illetve a mérkőzés harmadik harmadának kezdete előtt félbeszakadt
mérkőzéseket újra le kell játszani. A lejátszás új helyszínéről és időpontjáról továbbá a felmerülő
költségek viseléséről a felelősség megállapításával egyidejűleg a Versenyiroda dönt.
(7) A (6) bekezdés alapján új időpontban megrendezett mérkőzésen azok a játékosok jogosultak
pályára lépni, akik az eredeti időpontban jogosultak voltak erre, azonban az időközben kiszabott
fegyelmi büntetések az új időpontban megrendezett mérkőzés alatt is hatályosak.
(8) A mérkőzés harmadik harmadának kezdete után félbeszakadt mérkőzések esetében
a) a félbeszakadáskor hátralevő játékidőt kell lejátszani a Versenyirodairoda által megállapított
helyen és időpontban, vagy;

29

b) ha a félbeszakadáskor az egyik csapat vezetett és emberi megítélés szerint nem volt esély a
mérkőzés kimenetelének megváltozására (egyenlítésre vagy az eredmény megfordítására), a
Versenyiroda dönthet úgy, hogy nem rendeli el a hiányzó játékidő lejátszását, hanem megállapítja a
végeredményt.
A (8) bekezdés b) pontja esetében a győztes a mérkőzés félbeszakadásakor vezető csapat, a
mérkőzés megállapított végeredménye pedig a mérkőzés állása a félbeszakadáskor.
(9) A (8) bekezdés a) szerinti hátralevő játékidő lejátszásakor azok a játékosok jogosultak pályára
lépni, akik a félbeszakadt mérkőzés jegyzőkönyvében szerepeltek, azonban az időközben kiszabott
fegyelmi büntetések a hátralévő idő lejátszása során is hatályosak.

VI. FEJEZET – CSAPAT ÉS EGYÉNI NEVEZÉSEK
43. § Csapatnevezés
(1) A csapatnevezésekhez az MJSZ címére az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni:
a) nevező szervezet cégkivonata, bírósági bejegyző végzése;
b) vezető tisztségviselők aláírási címpéldánya;
c) a nevező szervezet által nevezni kívánt csapat neve, hivatalos elérhetőségei (telefon, fax,
e-mail, levélcím), a hivatalos kapcsolattartó neve, elérhetőségei, aláírásmintája;
d) a vezető tisztségviselő és a hivatalos kapcsolattartó által aláírt, és hiánytalanul kitöltött
nevezési lap;
e) banki igazolás a nevezési díj és a kaució átutalásáról;
f) a hazai pályaként nyilvántartásba venni kívánt jégpálya adatlapja;
g) a nevezni kívánó, nem az MJSZ tagszervezetei közé tartozó sportegyesület saját nemzeti
sportszövetségétől kapott írásos engedély, amely engedélyezi a sportegyesület számára
az indulást a Ligában a jelen Versenyszabályzat által meghatározott feltételek mellett;
h) a Liga mérkőzésein biztonsági szolgálatot ellátó szervezet cégkivonata;
i) a Liga mérkőzésein biztonsági szolgálatot ellátó szervezettel kötött szerződés másolata.
(2) A csapatnevezés akkor tekinthető érvényesnek, ha az (1) bekezdésben foglalt dokumentumok,
továbbá a nevezési díj, valamint a kaució a teljes összegben és határidőig beérkeznek az MJSZ-hez.
(3) Ha a szervezet nevezéséhez nem, vagy nem megfelelő tartalommal csatolja az a)–f) pontokban
megadott dokumentumok bármelyikét, és azokat a hiánypótlásra biztosított határidőig nem pótolja,
vagy javítja, akkor nevezése nem fogadható el.
(4) Ha a szervezet határidő után juttatja el a nevezését és az ahhoz szükséges dokumentumokat,
akkor nevezése nem fogadható el.
(5) Csak attól a szervezettől fogadható el csapatnevezés, amelynek nincs tartozása az MJSZ, a
Liga Testület és a Játékvezető Testület felé sem, sem pedig az MJSZ által hozott határozattal valamely
sportegyesület vagy játékos felé.
(6) Az sportegyesületek kötelesek a (1) bekezdésben közölt adataikban történő változásokat
haladéktalanul bejelenteni a Liga Elnöksége és a Versenyiroda számára.

44. § Külföldi csapatok nevezése
(1) A Ligába külföldi csapatok is nevezhetnek, erről az MJSZ Elnöksége minden versenyévad előtt
dönt, a Szakmai Bizottság és a Liga Testület véleményét figyelembe véve. A külföldi csapatoknak a
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csapatnevezés benyújtásával egyidejűleg be kell mutatniuk saját nemzeti jégkorong szövetségük
engedélyét a külföldi bajnokságban való indulás tárgyában.
(2) A külföldi csapatok a Ligába való benevezésükkel vállalják, hogy eleget tesznek a
versenynaptárból adódó kötelezettségeknek, függetlenül attól, hogy saját nemzeti
versenyrendszerükben részt vesznek.

45. § Magyar csapatok nevezése külföldi,
illetve nemzetközi regionális bajnokságba
(1) A magyar sportegyesületek a Ligában történő részvételük mellett nevezhetnek külföldi, illetve
nemzetközi regionális bajnokságba is, erről az MJSZ Elnöksége minden versenyévad előtt dönt, az
MJSZ Szakmai Bizottság és a Liga Testület véleményét figyelembe véve.
(2) A magyarországi csapatok a Ligába való benevezésükkel vállalják, hogy eleget tesznek a
versenynaptárból adódó kötelezettségeiknek.

46. § Játékosok nyilvántartása
(1) Minden játékost, akit egy sportszervezet szerepeltetni kíván a Liga mérkőzésein, regisztrálni
kell az MJSZ egységes nyilvántartási rendszerében. Nyilvántartásba vételre kerül sor új játékos
igazolásakor, vagy külföldi játékos Magyarországra történő kölcsönadása, átigazolása esetén is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel az MJSZ által kiadott nyilvántartó lap kitöltése
alapján történik. A nyilvántartó lapot alá kell írnia a sportszervezet felelős vezetőjének, a játékosnak,
illetve – 18 éven aluli játékos esetén – a törvényes képviselőjének is.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételhez mellékelni kell:
a) a játékos születési idejét igazoló okmány másolatát függetlenül a játékos életkorától;
b) a (2) bekezdés szerinti hiánytalanul kitöltött és aláírt nyilvántartó lapot;
c) elektronikus formában szükséges eljuttatni a játékos azonosítását lehetővé tevő
fényképet; továbbá
d) a játékos útlevelének másolatát az állampolgársága igazolása céljából.
(4) A nyilvántartásba vétel adminisztrációs díját a Versenyszabályzat 1. számú melléklete
tartalmazza.
(5) A nyilvántartásba vételt mérlegelés nélkül meg kell tagadni, ha a kérelem a (3) bekezdésben
foglalt követelményeknek maradéktalanul nem felel meg, vagy ha a (4) bekezdés szerinti
adminisztrációs díj nem kerül befizetésre.
(6) A nyilvántartásba vétel nyomán a játékos azon sportszervezetnek igazolt játékosa lesz, amely
a nyilvántartásba vételt kezdeményezte.
(7) Külföldinek kell tekinteni azt a játékost, aki csapatában nem annak az országnak az
állampolgáraként vesz részt a bajnokságban, amelyik ország nemzeti szövetségéhez az adott csapat
tartozik. A játékos állampolgárságának meghatározása a nyilvántartásba vételkor bemutatott útlevele
alapján történik.
(8) A bajnoki idény folyamán minden játékosnak mindvégig azt az állampolgárságát kell
figyelembe venni, amilyen állampolgárként nyilvántartásba vették a Ligába.
(9) A hazai és külföldi játékosok átigazolási és kölcsönadási szabályait az MJSZ által kiadott
átigazolási szabályzat tartalmazza.
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47. § Játékosok „hokibelföldiként” történő elismerése
(1) Az a játékos, akit a 46.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján külföldinek kell tekinteni a (2)
bekezdésben részletezett feltételek teljesülése esetén kérelmezheti a „hokibelföldiként” történő
elismerését.
(2) „Hokibelföldinek” tekinthető az a játékos, aki:
a) megszakítás nélkül legalább 5 éve abban az országban tartózkodik életvitelszerűen,
amely ország nemzeti szövetségéhez tartozó csapatban (a továbbiakban: fogadó ország)
vesz részt a bajnokságban;
b) az a) pontban meghatározott időtartam alatt valamennyi bajnoki évad során a fogadó
ország nemzeti szövetségének regisztrált sportolója volt;
c) a fogadó ország területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
(3) A „hokibelföldiként” történő elismerés iránti kérelmet a Versenyirodához kell eljuttatni, az 5. §
szerinti munkanyelvek valamelyikén. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy mióta tartózkodik megszakítás nélkül,
életvitelszerűen a fogadó ország területén;
b) a fogadó ország nemzeti szövetsége által kiállított igazolást, amely egyértelműen
tanúsítja, hogy a kérelmező megszakítás nélkül mióta a fogadó ország nemzeti
szövetségének regisztrált sportolója;
c) a kérelmező állampolgárságát igazoló dokumentum másolatát;
d) a lakcímet igazoló dokumentum másolatát.
(4) A Versenyiroda a benyújtott iratok alapján, az elérhető adatbázisok segítségével, illetőleg –
szükség szerint – a fogadó ország nemzeti szövetségével egyeztetve ellenőrzi a kérelemben foglaltak
valódiságát.
(5) Amennyiben a benyújtott iratok alátámasztják a kérelemben foglaltak valódiságát, úgy a
Versenyiroda intézkedik a játékos „hokibelföldiként” történő elismeréséről.
(6) Amennyiben egy játékos nem felel meg maradéktalanul a (2) bekezdésben foglalt
feltételeknek, az MJSZ Elnökségétől méltányosságból kérheti a „hokibelföldiként” történő elismerését.
A kérelemről az MJSZ Elnöksége a körülmények mérlegelését követően dönt.
(7) A „hokibelföldiként” elismert játékos a hazai játékosokkal azonos feltételekkel vehet részt a
bajnokság mérkőzésein.

48. § Játékosok nevezése, rajtlista leadása
(1) A sportszervezetek a nyilvántartásba vett sportolóikat név szerint külön is kötelesek nevezni a
Ligába a rajtlistán, függetlenül attól, hogy más bajnokságokból feljátszanak-e.
(2) A rajtlistát hiánytalanul kitöltve a versenykiírásban meghatározott időpontig kell leadni a
Versenyirodának. A rajtlistát a sportegyesület kiadmányozásra jogosult képviselőjének alá kell írnia és
18 éven aluli játékos esetén a törvényes képviselő engedélyét is csatolni kell hozzá.
(3) A Ligába nevező csapatoknak a rajtlista leadási határidőre 1 kapust és 9 mezőnyjátékost kell
nevezniük igazolt és nyilvántartásba vett játékosaik közül, akik közül legalább 5 főnek felnőtt
korosztályúnak (20 éven felüli játékosnak) kell lennie. A rajtlistát a bajnoki évad kezdetére ki kell
egészíteni legalább 2 kapusra és 20 mezőnyjátékosra, akik közül legalább a rajtlistán szereplő
játékosok felének felnőtt korosztályúnak kell lennie. A bajnoki évad folyamán mindvégig a rajtlistán
legalább 20 mezőnyjátékosnak és 2 kapusnak kell szerepelnie, akik közül legalább a rajtlistán szereplő
játékosok felének felnőtt korosztályúnak kell lennie.

32

(4) Amennyiben a sportegyesület a rajtlista leadási határidejét elmulasztja, vagy a megadott
határidőig az előírt számú játékost a szervezet nem tudja rajtlistán nevezni, a csapat nevezését a
Versenyiroda törli, a törölt csapatot pedig úgy kell tekinteni, hogy visszalépett a Ligában történő
indulástól.
(5) Külföldi játékos akkor nevezhető a bajnokságba, amennyiben előtte az IIHF nemzetközi
szabályai szerint a sportszervezetbe igazolt. Az adott mérkőzésen egyidejűleg pályára lépő külföldi
játékosok számára vonatkozó korlátozást a versenykiírás tartalmazza.
(6) A játékosok nevezésekor meg kell adni állandó mezszámukat is.

49. § A rajtlistán szereplő játékosok
(1) A rajtlistán csak a sportszervezet igazolt játékosát lehet szerepeltetni. Ennek ellenőrzése a
csapat székhelye szerint illetékes nemzeti szövetség feladata, amelyet az a rajtlista ellenjegyzésével
igazol. Amennyiben a játékos a sportszervezettől eligazol, annak csapatában az eligazolás napjától
jogosulatlanná válik a játékra, a rajtlistáról automatikusan lekerül. Ezt nem befolyásolja az sem, ha a
Versenyiroda esetlegesen késve értesül az eligazolás tényéről.
(2) Egy játékos csak egy rajtlistán szerepelhet, kivétel a kettős versenyengedéllyel rendelkező
játékos. Amennyiben egy játékos kettős versenyengedéllyel rendelkezik, ezt a tényt a rajtlistán fel kell
tüntetni, annak a sportegyesületnek és bajnokságnak a megnevezésével együtt, ahová a játékos másik
versenyengedélye érvényes. Ennek hiányában a játékos úgy tekintendő, hogy nincs kettős
versenyengedélye. A kettős versenyengedéllyel rendelkező játékos csak anyaegyesületében vehető
figyelembe a rajtlistán való szerepeltetésekor a minimális létszám szempontjából.
(3) A sportszervezet haladéktalanul köteles bejelenteni a Versenyirodánál, ha egy rajtlistán
szereplő játékosa eligazol, vagy kettős játékengedélyt kap.
(4) Ha egy játékos az őt a rajtlistáján feltüntető sportszervezet csapatán kívüli más csapat
rajtlistáján is szerepel, anélkül, hogy a sportszervezet jelezné, hogy a játékosnak kettős játékengedélye
van – amellyel az adott csapatban és a bajnokságban is versenyezhet –, akkor úgy kell tekinteni, hogy
a játékos ezen mérkőzés dátumával a sportszervezettől eligazolt.

50. § Pótnevezés (rajtlista idény közbeni módosítása)
(1) Pótnevezésre az alábbi esetekben és időpontokban kerülhet sor:
a) a teljes versenyévad alatt pótnevezni lehet azt a játékost, akinek igazolásával a
sportszervezete rendelkezik;
b) a teljes versenyévad alatt mód van a legalább egy teljes szezont kihagyó – a kihagyott
szezonban egyetlen csapat rajtlistáján sem szereplő – hazai játékos pótnevezésére
(amennyiben szerződéses jogviszonya előző sportegyesületével megszűnt, vagy
szerződése ezt lehetővé teszi; minden más eset – így a sportegyesület megszűnése – az
Versenyiroda hatáskörébe tartozik);
c) nem hazai állampolgárságú vagy külföldön versenyengedéllyel bíró hazai játékos
pótnevezésére – amennyiben előzetesen a nemzetközi szabályok szerint már leigazolták
–, az adott versenyidényen belül az 52.§-ban meghatározott határidőig kerülhet sor;
d) lehetőség van a bajnokság közben játékosok átigazolására, illetve kölcsönadására és
szerepeltetésére egy másik sportszervezetben, az átigazolási szabályzat szerint;
e) pótnevezni kell a játékost abban az esetben is, ha számára a versenyévad közben a 49. §
(2) bekezdés szerinti kettős játékengedély kerül kiadásra;
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f)

amatőr szerződéssel rendelkező utánpótlás korú játékos átigazolása esetén akkor
készíthető versenyengedély 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 szabadon átigazolható.
(2) Minden pótnevezéshez pótrajtlista leadása szükséges, valamint új versenyengedély kiállítása.

51. § Versenyengedély
(1) A rajtlista és a vele egyidejűleg leadott mellékletek alapján a Versenyiroda a játékosok részére
elektronikus versenyengedélyt készít.
(2) A Versenyirodának 5 munkanap áll rendelkezésére az elektronikus versenyengedély
elkészítésére, amennyiben a kérelem minden feltételnek megfelel.
(3) Az elektronikus versenyengedély elkészítésének feltételei:
a) 1 db igazolványkép;
b) a sportegyesület a játékos átigazolásával kapcsolatos dokumentumokat (átigazolási lap,
ITC, LOA) hiánytalanul kitöltve a Versenyiroda részére eljuttatja;
c) a játékos és az őt benevező sportegyesület közötti szerződés egy mindkét fél által aláírt,
eredeti példányának letétbe helyezése.
(4) A (3) bekezdés c) pont szerinti szerződést a sportegyesület képviselője és a játékos által is
aláírt lezárt borítékban letétbe lehet helyezni a Versenyirodán vagy ügyvédnél. Ügyvédi letét esetén a
versenyengedély kiállításához az ügyvédi letétbe helyezésről szóló igazolás másolatát kell csatolni. A
letétbe helyezett szerződést csak a játékos és a sportegyesület közötti jogvita esetén lehet
megtekinteni.
(5) A (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén az adott játékos
számára elektronikus versenyengedély nem készíthető el.
(6) Az elektronikus versenyengedély érvényességi ideje egy versenyévad.
(7) Az elektronikus versenyengedély elkészítéséért a Versenyszabályzat 1. számú mellékletében
meghatározott díjat kell fizetni. Ismételten meg kell fizetni a díjat a versenyengedély adataiban történt
változás miatt elkészített új versenyengedély esetében (különösen: idény közbeni átigazolás,
kölcsönadás, kettős játékengedély).

52. § Átigazolási határidő
Játékosok szezon közbeni átigazolására legkésőbb az alapszakasz utolsó játéknapja előtti 14. nap
éjfélig van lehetőség.

53. § Visszalépés, kizárás
(1) Amennyiben egy szervezet nevezését a Versenyiroda elfogadta és ezt követően a szervezet a
bajnokságtól bármikor visszalép, vagy a Ligából kizárásra kerül, a Versenyszabályzat 1. számú
mellékletében meghatározott összegű bírságot tartozik fizetni az MJSZ számára.
(2) Ha egy csapat a bajnoki évad közben visszalép, az Elnökség – a Liga Testület véleményét
figyelembe véve – úgy dönthet, hogy a csapat nevezését a következő két versenyévadban nem fogadja
el.
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(3) Ha egy csapat a bajnoki évad során két alkalommal nem áll ki, mérlegelés nélkül ki kell zárni
a Liga további küzdelmeiből az adott bajnoki évad tekintetében.
(4) Visszalépés, vagy kizárás esetén az adott csapat minden eredményét törölni kell.

VII. FEJEZET - A MÉRKŐZÉS RÉSZTVEVŐI
54. § Játékosok
A Liga mérkőzésén csak az a személy léphet játékosként pályára, aki a jelen Versenyszabályzat
60. § (2) bekezdésben rögzített követelményeknek megfelel és a Versenyirodán a 46. § (1)-(6)
bekezdése alapján nyilvántartásba vételre került.

55. § Illetéktelen játékosok
(1) Amennyiben a mérkőzés folyamán érvényes versenyengedéllyel, vagy sportorvosi igazolással
nem rendelkező, vagy a mérkőzés nevezési lapon nem szereplő játékos lép a pályára, a mérkőzés
versenybíróságának, 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.
(2) Amennyiben a mérkőzés jegyzőkönyvében valamely csapatnál a megengedettnél több külföldi
játékost tüntetnek fel, a Versenyiroda jogosulatlan szereplés miatt köteles kivizsgálni az esetet.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben, továbbá ha csak a későbbi jegyzőkönyv ellenőrzés
során derül fény arra, hogy az egyik csapatban jogosulatlanul szerepelt játékos, a Versenyiroda az
esetet köteles kivizsgálni, és dönteni a felelős(ök) 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.

56. § Eltiltott játékosok
(1) A Liga mérkőzésein nem léphet pályára az a játékos, akit a Liga Testület, vagy az MJSZ
Fegyelmi Bizottsága eljárás alá vont, vagy jogerős határozatával elmarasztalt. A pályára lépés tilalma
az eljárás alá vonásról szóló értesítés kézhez vételétől az eljárás megszüntetéséig, illetőleg a kiszabott
fegyelmi büntetés letöltéséig tart.
(2) Amennyiben a játékos a Liga mérkőzéséről, vagy mérkőzéseiről eltiltásra kerül, a Fegyelmi
Szabályzat és a Versenyszabályzat rendelkezései alapján a büntetést a büntetés kiszabásakor érvényes
versenynaptár szerinti következő mérkőzése(ke)n kell letölteni.
(3) Törölt mérkőzés esetén a kiszabott eltiltást a soron következő mérkőzésen kell letölteni.
(4) A kiállított és eltiltott játékosokat a Versenyiroda tartja nyilván. A nyilvántartás elérhetőségéről
az MJSZ honlapján keresztül gondoskodik.
(5) A végleges fegyelmi büntetések összeadódnak, függetlenül attól, hogy azt a játékos a Ligában
szereplő csapatában kapta, vagy kettős játékengedély révén korosztályos bajnoki mérkőzésen. A
játékosként kapott büntetés azonban nem adódik össze a hivatalos személyként kapott büntetéssel.
(6) A Liga mérkőzésein kapott automatikus, illetve a Liga Testület, vagy az MJSZ Fegyelmi
Bizottság által kiszabott eltiltást a játékosnak a Liga mérkőzésein kell letöltenie. Feljátszó játékos a
büntetése letöltéséig saját korosztályában nem nevezhető mérkőzésre.
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(7) A kirótt eltiltások a Liga aktuális szezonjának befejezésekor nem törlődnek, az eltiltás
fennmaradó részét a soron következő versenyévad MJSZ által szervezett versenyén (versenyein) kell
letölteni.

57. § Edzők
(1) A Liga mérkőzésein edzők közreműködése kötelező, edző hiányában a mérkőzés nem
kezdhető el. Edzői tevékenységet „B” minősítésű sportedzői, vagy „A” minősítésű szakedzői
végzettséggel rendelkező szakemberek végezhetnek.
(2) Az edzői engedély meglétét a játékvezető, illetve a versenybíróság a mérkőzést megelőzően, a
csapat játékosainak játékjogosultsága ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi.
(3) A mérkőzés nevezési lapon megjelölt személy edzői jogosultságát az MJSZ honlapján található
adatbázisból lehet ellenőrizni, a versenyengedélyhez hasonlóan.
(4) A mérkőzéseken edzőként, vagy hivatalos személyként elkövetett minden olyan
sportszerűtlen magatartás, amely végleges fegyelmi büntetéssel, vagy végleges kiállítással jár, a
fegyelmi szabályzatban meghatározott büntetésen kívül automatikusan fegyelmi eljárást von maga
után.

58. § Hivatalos személyek
(1) A mérkőzéseken a játékosok cserepadjánál a beöltözött játékosokon kívül az edzőket is
beleértve legfeljebb 6 fő, a sportegyesület részéről delegált hivatalos személy tartózkodhat, akiket a
mérkőzés nevezési lapon meg kell nevezni. Nem jelölhető hivatalos személyként fegyelmi eljárás alá
vont, vagy fegyelmi határozattal eltiltott személy.
(2) 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 2 munkanapon belül írásban jelezhetik a
Versenyiroda felé a mérkőzéssel kapcsolatos észrevételeiket.
(3)15 A Liga mérkőzésein a versenybíróság fülkéjében, valamint a büntetőpadoknál csak a
mérkőzés versenybíróságának tagjai és az arra feljogosított szövetségi megbízottak (szövetségi
ellenőr, az MJSZ Játékvezetői Munkacsoportjának tagjai, és az MJSZ Versenyirodatagjai)
tartózkodhatnak.
(4) 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
a mérkőzést követő 2 munkanapon belül el kell juttatnia a Versenyirodához.
(5) Hivatalos személy tevékenységének korlátozására az 56.§ (2)-(5) bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
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59. § Szövetségi ellenőr
(1) A Liga mérkőzéseire az MJSZ főtitkára szövetségi ellenőröket jelölhet, azonban a mérkőzés
lebonyolításának nem feltétele a szövetségi ellenőr jelenléte.
(2) A szövetségi ellenőrnek a mérkőzés jegyzőkönyvét a mérkőzés kezdetekor és végén alá kell
írnia.
(3) A szövetségi ellenőr a mérkőzésen operatív intézkedésre nem jogosult, esetleges észrevételeit
a mérkőzést követő 2 munkanapon belül az MJSZ főtitkárával írásban közli.

60. § Nevezés a mérkőzésre
(1) A mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt 60 perccel a csapatok képviselőinek a mérkőzésre
nevezett játékosok és hivatalos személyek listáját (kötelezően minimum 1 edző) – mezszámmal,
család- és utónévvel, csapatkapitány („C”) és csapatkapitány-helyettes(ek) („A”) megjelölésével
elektronikusan kitöltve és aláírva kell leadniuk a mérkőzés versenybíróságnak a mérkőzés nevezési
lapon.
(2) A játékos nevezhető a mérkőzésre, ha:
a) versenyengedélye az adott sportszervezethez tartozik (szerepel a sportszervezet
rajtlistáján);
b) életkora megfelel ahhoz, hogy felnőtt mérkőzésen szerepelhessen,
c) nincs eltiltva és – a mérkőzés időpontjának változása esetén – a mérkőzés eredeti
időpontjában is nevezhető lett volna (pályaválasztói csere nem számít mérkőzés
időpontváltozásnak);
d) az MJSZ által rendszeresített, fényképpel ellátott, érvényes sportorvosi engedéllyel
rendelkezik (Nem EU-s orvos által kiadott sportorvosi igazolás csak hiteles magyar
fordítással együtt érvényes, amely helyettesíthető az adott ország nemzeti szövetsége
által kiadott nyilatkozattal az adott játékosok sportorvosi engedélyének
érvényességéről.): A sportorvosi igazolások érvényessége 18 év alatt: 6 hónap, 18 év
felett: 1 év. Amennyiben a játékos a sportorvosi engedély eredeti példányát eljuttatja a
Versenyirodának, az rögzítésre kerül és érvényessége az elektronikus versenyengedélyen
megjelenik. A sportorvosi engedély érvényességének lejártakor újra el kell juttatni a
Versenyirodához az eredeti példányt, hogy a határidő módosítható legyen. Ameddig nem
kerül módosításra a határidő, addig a mérkőzésre vitt eredeti, hiánytalanul kitöltött,
tárgyévi fényképpel ellátott engedély is elfogadható. Az esetről eseménynaplót kell
készíteni;
e) ugyanazon a napon nem szerepelt bármilyen korosztály részére a nemzeti vagy más IIHF
tagszövetség, vagy maga az IIHF által kiírt/szervezett/támogatott vagy elismert
meghívásos nemzetközi liga, bajnoki, kupa vagy válogatott mérkőzésen (a továbbiakban
együtt: hivatalos mérkőzés),
f) ha ugyanazon a napon, a jelen versenyszabályzat hatálya alá tartozó mérkőzést követően
újabb hivatalos mérkőzésen nem vesz részt. (amennyiben ugyanazon a napon, a jelen
versenyszabályzat hatálya alá tartozó mérkőzést követően újabb hivatalos mérkőzésen
veszt rész egy játékos, a jelen versenyszabályzat hatálya alá tartozó mérkőzés esetében
az utólagos jegyzőkönyv ellenőrzés során illetéktelen játékosnak kell tekinteni.
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(3) A mérkőzés nevezési lap és az elektronikusan hozzáférhető dokumentumok alapján a
mérkőzés versenybírósága és a játékvezető a mérkőzés kezdete előtt ellenőrzi a résztvevő játékosok
játékjogosultságát, létszámát és kiállítja a mérkőzés jegyzőkönyvet.
(4) A mérkőzés nevezési lap leadásával egyidejűleg a csapatok képviselőinek meg kell jelölniük a
mérkőzést kezdő 5 mezőnyjátékost és 1 kapust (a továbbiakban: kezdő sort). A kezdő sort elsőként a
vendég csapat képviselőjének kell megjelölnie. A hazai csapat a vendég csapat kezdő sorának
ismeretében jelölheti ki a saját kezdő sorát.
(5) A megjelölt kezdő sorokon a mérkőzés nevezési lap leadását követően csak abban az esetben
lehet változtatni, ha a kezdő sorba jelölt játékos a bemelegítés során megsérül. A sérülésről
sérülésregisztert kell felvenni, a változtatásról pedig értesíteni kell az ellenfelet.
(6) Amennyiben egy csapat nem a megjelölt kezdő sorával áll fel a mérkőzés kezdéséhez, vagy az
(5) bekezdés szerint megsérült játékos a mérkőzés 1. harmadának 2. korongbedobása előtt pályára
lép, a vétkes csapatot a Versenyszabályzat 2. számú mellékletében meghatározott pénzbüntetéssel
kell sújtani.
(7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak ellenőrzésére a mérkőzés versenybíróságának
kötelezettsége. A szabálytól való bármilyen eltérést az eseménynaplóban kell rögzíteni.

61. § Minimális létszám
(1) A Liga mérkőzések kezdetekor pályára lépő csapatok minimális kezdő létszámát a
versenykiírás tartalmazza.
(2) Ha egy csapat létszáma a mérkőzés kezdetekor nem éri el a versenykiírásban meghatározott
minimumot, a csapatot úgy kell tekinteni, hogy nem állt ki a mérkőzésre, és a Versenyszabályzat 1.
számú mellékletében meghatározott mértékű büntetéssel kell sújtani.
(3) A csapat létszámának tekintetében a mérkőzés kezdési időpontjában ténylegesen játékra kész
játékosok számát kell figyelembe venni.
(4) Amennyiben a mérkőzés alatt egy csapat mezőnyjátékosainak száma sérülés, végleges
kiállítás, illetve egyéb ok miatt az (1) bekezdés szerinti minimális létszám alá csökken, a
játékvezetőnek a mérkőzést félbe kell szakítania. A mérkőzésen egy csapat minimális létszámának
megállapításánál a személyre szóló, 10 perces fegyelmi büntetéssel sújtott játékos is – függetlenül
attól, hogy visszatérhet-e a játékba vagy nem – beleszámít.

62. § Átjátszás
(1) Amennyiben egy sportszervezet más, azonos korosztályú bajnokságban is indít csapatot, úgy
a bajnoki évad előtt a Versenyiroda számára leadott, legalább 20+2 játékos nevét tartalmazó
rajtlistáján köteles elkülöníteni a más, azonos korosztályú bajnokságba és a Ligába nevezett csapata
játékosait.
(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönített rajtlistát az érintett sportegyesület köteles naprakészen
tartani. Vitás kérdések felmerülése esetén a legutoljára leadott rajtlista szerinti elkülönítést kell
irányadónak tekinteni.
(3) A Liga rajtlistáján szereplő játékosok korlátozás nélkül játszhatnak a más, azonos korosztályú
bajnokság mérkőzésein.
(4) A más, azonos korosztályú bajnokságban induló csapat rajtlistáján szereplő játékosok
korlátozás nélkül játszhatnak a Liga alap- és középszakaszának mérkőzésein.
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(5) A más, azonos korosztályú bajnokságban induló csapat rajtlistáján szereplő U23 korosztályú
játékosok korlátozás nélkül játszhatnak a Liga rájátszás mérkőzésein.
(6) A más, azonos korosztályú bajnokságban induló csapat rajtlistáján szereplő, az (5)
bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő játékos közül azon játékosok vehetnek részt a Liga
rájátszásának mérkőzésein, akik a Liga alap-, és középszakasz mérkőzéseinek legalább 30%-án
pályára léptek. Azon játékosok esetében, akiket a sportszervezet a bajnoki évad során, a Liga
alapszakaszának megkezdését követően nevez be, a 30%-ra vonatkozó kitételt a játékos
sportszervezethez kötődő versenyengedélyének kiállítása és a középszakasz utolsó mérkőzése
közötti időintervallum tekintetében arányosítva kell figyelembe venni.
(7) A (6) bekezdésben foglalt pályára lépés számítása szempontjából a mérkőzés hivatalos
jegyzőkönyvében szereplő adatok az irányadóak.
(8) A (1) bekezdés szerint elkülönített rajtlisták módosítására az átigazolási határidő lejártáig van
lehetőség.
(9)16 Amennyiben két sportszervezet között létrejött együttműködési megállapodás (a
továbbiakban: farmcsapat-megállapodás) ezt lehetővé teszi, a Ligában résztvevő csapat (a
továbbiakban: farmcsapat) rajtlistáján szereplő játékos részt vehet más, azonos korosztályú
bajnokságban is.
(10) A farmcsapat-megállapodást az együttműködésben érdekelt felek a rajtlisták leadását
megelőzően – az üzleti titoknak minősülő információk kitakarásával – a Versenyiroda rendelkezésére
bocsátják.
(11) A farmcsapat rajtlistáján szereplő játékos más, azonos korosztályú bajnokságban történő
pályára lépése a játékos kölcsönadásával történik, amelyről az átvevő (fogadó) sportszervezet a 3.
számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével a mérkőzést megelőző munkanap 12:00 óráig
tájékoztatja a Versenyirodát.
(12) A farmcsapat-megállapodás alapján történő kölcsönadáskor az átvevő (fogadó)
sportszervezet kifejezett tájékoztatást nyújt a játékos számára az eredeti munkaszerződésétől eltérő
foglalkoztatása körülményeiről és időtartamáról.
(13) A farmcsapat-megállapodás alapján történő kölcsönadásra az Igazolási, Átigazolási és
Nyilvántartási Szabályzat 12.§-ában foglaltakat a jelen Szabályzatban meghatározott kivételekkel kell
alkalmazni.
(14) A farmcsapat-megállapodás alapján kezdeményezett kölcsönadás csak abban az esetben
utasítható el, ha
a) a farmcsapat-megállapodás nem áll a Versenyiroda rendelkezésére,
b) a 3. számú melléklet szerinti nyomtatvány hiányosan kerül kitöltésre, hiányzik róla az
átadó (elengedő) és az átvevő (fogadó) sportszervezet képviseletére jogosult aláírása, a
sportszervezetek bélyegző lenyomata, a sportoló és szükség esetén szülője, gondviselője
aláírása, vagy
c) a kölcsönadási lap (11) bekezdésben meghatározott határidőt követően érkezik a
Versenyirodához.
(15) A kölcsönadás határozott időtartamra jön létre, amelynek leteltét követően a játékos
automatikusan visszakerül az átadó (elengedő) sportszervezet által versenyeztetett farmcsapathoz.
(16) A kölcsönadás határozott időtartamának leteltét megelőzően a játékos villámigazolással – a
4. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével – bármikor visszaigazolhat az átadó (elengedő)
sportszervezet által versenyeztetett farmcsapathoz.
16
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(17) A farmcsapat-megállapodás alapján történő kölcsönadásra az átigazolási határidőt nem kell
alkalmazni, az ilyen típusú kölcsönadás után eljárási díjat nem kell fizetni.
(18) A más, azonos korosztályú bajnokságban induló csapat rajtlistáján szereplő játékosnak a
farmcsapatban történő részvételére a (4)-(6) bekezdésben foglaltak alkalmazásával kerülhet sor.
(19) Amennyiben a játékos fegyelmi eltiltás hatálya alatt áll, úgy átjátszása más, azonos
korosztályú bajnokságban induló csapatból a Ligába nevezett csapatba, illetve a Ligába nevezett
csapatból a más, azonos korosztályú bajnokságban induló csapatba nem engedélyezett. E szabály
megsértése az 1. számú melléklet szerinti mindenkori csapatnevezési díj összegének megfelelő
eljárási díj kiszabását vonja maga után.

63. § Várakozási idő
(1) Várakozási idő helyi csapatnál nincs, más helységből érkező csapatnál 30 perc.
(2) Amennyiben a csapat az (1) bekezdés szerinti időpontban nem áll fel játékkezdésre, a csapatot
– a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – meg nem jelentnek kell tekinteni és
a) amennyiben a meg nem jelenés a csapatnak felróható, akkor a győzelmet a vétlen csapat
javára kell igazolni 5:0 gólkülönbséggel;
b) amennyiben a meg nem jelenés a csapatnak nem róható fel, akkor a mérkőzést újra kell
játszani a 42. § (6)-(7) bekezdés figyelembevételével.
(3) A meg nem jelent csapat a Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott összegű
büntetést köteles fizetni.
(4) Amennyiben az érdekelt csapatok és a játékvezetők a késés ellenére a mérkőzés lejátszásában
egyeznek meg, az elkéső csapatot eljárási díj terheli. Ennek mértékét a Versenyszabályzat 1. számú
melléklete határozza meg.
(5) A késve érkező csapat az előrelátható késésről, annak okáról és várható mértékéről köteles a
másik felet haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a késés a csapatnak fel nem róható okból történt,
úgy a mérkőzést a késés ellenére le kell játszani.

64. § Játékvezetők
(1) A Liga mérkőzésein – a meghívott külföldi játékvezetők kivételével – csak olyan játékvezetők
működhetnek közre, akik tagjai a Liga játékvezetői keretének. A játékvezetői keretbe csak azok
kerülhetnek be, akik részt vettek a szezon előtti játékvezető-képzésen, továbbá megfeleltek az
elméleti és gyakorlati teszteken.
(2)17 A játékvezető-küldéssel kapcsolatos követelményeket és a játékvezetők díjazását az MJSZ
Játékvezetői Szabályzata rögzíti. A játékvezetői díjat minden esetben a szervező sportegyesület
köteles megfizetni.
(2a)18 Azon szervező sportegyesület, amely a játékvezetői díjat a mérkőzés során készpénzben
fizeti meg, a mérkőzés hivatalos kezdési időpontja előtt 30 perccel köteles azt megtenni. A játékvezetői
díj kifizetésének elmaradása esetén a Liga Elnöksége alkalmanként és játékvezetőnként 100 EUR, a
kifizetés késedelmes teljesítése esetén pedig alkalmanként és játékvezetőnként 50 EUR eljárási díjjal
jogosult sújtani a szervező sportegyesületet.
(3)17 A Liga mérkőzéseire minden esetben az MJSZ jelöli a játékvezetőket.
(4) A bajnokság valamennyi mérkőzésén 4 játékvezető működik közre.

17
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(5)19
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11) A mérkőzés játékvezetőinek minimum 45 perccel a mérkőzés kiírt kezdete előtt kell
megjelenniük a mérkőzés helyszínén.
(12) A játékvezetőknek a bemelegítés kezdetekor ellenőriznie kell pálya játékra való
alkalmasságát és dönteni a mérkőzés megtartásáról.
(13) A játékvezető köteles eseménynaplót készíteni minden olyan esetben, amelyet az IIHF
szabálykönyv tartalmaz (különösen végleges kiállítás vagy végleges fegyelmi büntetés kiszabása
esetén), továbbá sérülések esetén.
(14) A játékvezetőnek a jegyzőkönyvvezető által kötelezően felvett eseménynaplót aláírásával
hitelesítenie kell.
(15)20 Elmaradt mérkőzések játékvezetői díját a szervező sportszervezetnek ki kell fizetnie,
kivéve, ha a mérkőzés elmaradásáról minimum 24 órával a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt
értesítette az MJSZ-t.
(16) Ha a mérkőzés a vendégcsapatnak felróható okból marad el, úgy a (15) bekezdés
rendelkezéseit megfelelően a vendégcsapatra kell alkalmazni.
(17)20 A játékvezető(k) késése esetén a csapatoknak 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 mérkőzésről elkéső játékvezetőt vagy játékvezetőket fegyelmi
eljárás alá kell vonni.
(18) Ha a Liga egy mérkőzésére nem érkezik meg az összes játékvezető, de legalább 2 játékvezető
jelen van, úgy a mérkőzést kevesebb játékvezetővel is le lehet játszani abban az esetben, ha a
mérkőzés lejátszásába mindkét csapat előzetesen beleegyezik. A kezdő korongbedobáshoz történő
felállás a csapatok részéről visszavonhatatlan beleegyezésnek minősül a mérkőzés kevesebb
játékvezetővel történő lejátszására vonatkozóan. A csapatok beleegyezését követően a kevesebb
játékvezetővel történő mérkőzés rendezésre hivatkozással óvás egyik fél részéről sem nyújtható be.
(19) A játékvezető késéséről, vagy meg nem jelenéséről a mérkőzés versenybíróságának
eseménynaplót kell felvennie, és azt a jegyzőkönyvvel együtt a Versenyirodához kell eljuttatnia.
(20)20 A játékvezető meg nem jelenése miatt a 42.§ (6) bekezdés figyelembevételével
újrajátszandó mérkőzés költségeit a MJSZ téríti meg.

65. § Játékvezető-ellenőrök
(1)20 A játékvezető-ellenőrök feladatait az MJSZ Játékvezetői Munkacsoportja határozza meg.
(2) A játékvezető-ellenőrnek a mérkőzés kezdete előtt és a mérkőzés befejeződése után a
mérkőzés jegyzőkönyvét a mérkőzés versenybíróságánál alá kell írnia.
(3)20 A játékvezető-ellenőrök díjazásáról az MJSZ Játékvezetői Szabályzata rendelkezik.
(4) A játékvezetői és ellenőri jelentések Versenyirodához történő elküldésének határideje a
mérkőzést követő nap 12:00 óra (magyar idő szerint).
Az (5)-(10) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a szabályzat 2. számú módosítása – 57/2019. (09.17.)
Elnökségi határozat
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66. § A Liga Játékvezetői Testülete
(1)21 Az MJSZ Játékvezetői Munkacsoportja felel a Liga mérkőzésein a játékvezetők és a
játékvezető-ellenőrök működéséért.
(2)21 Az MJSZ feladatai a Liga játékvezetői tekintetében különösen:
a) a játékvezetők és a gólbírók kijelölése a mérkőzésekre;
b) a játékvezető-ellenőrök kijelölése a mérkőzésekre;
c) a játékvezetők működésének folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai felügyelete,
teljesítményük értékelése;
d) a Liga Testület folyamatos tájékoztatása a Játékvezetői Testület működéséről, az általa
hozott döntésekről.

67. § Versenybírók
(1) A versenyévadra minden sportszervezet vezetője kijelöli az egyesületi versenybíróság tagjait,
annak felelős vezetőjét és helyettesét, amelyről a versenyévad kezdetének időpontjáig írásban
tájékoztatja
a
Versenyirodát.
A
kijelölt
vezető
felel
a
mérkőzéseken
közreműködő egyesületi versenybíróság összetételéért és szabályok szerinti munkavégzéséért,
továbbá a működéséhez szükséges technikai feltételek biztosításáért. A kijelölt vezető a versenyévad
során folyamatos kapcsolatot tart a Versenyirodával.
(2) Az egyesületi versenybíróságok tagjai részére a Liga Testület tájékoztatókat, képzéseket
szervezhet. Ezeken az egyesületi versenybíróságok tagjai közül sportszervezetenként legalább 1 fő
megjelenése kötelező. Az a sportszervezet, amelynek egyesületi versenybírósága ezekről az
eseményekről távol marad, a Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű
pénzbüntetést tartozik fizetni. Az azonos versenyidényen belüli harmadik távolmaradást követően a
sportszervezetet a Ligából ki kell zárni.
(3) A Liga mérkőzésein csak érvényes versenybírói igazolvánnyal rendelkező versenybírók
működhetnek közre. Ezt a játékvezetőnek a mérkőzés kezdetén ellenőriznie kell, de a Versenyiroda
képviselője, illetve az ellenfél csapatvezetője is jogosult ellenőrizni.
(4) A Liga mérkőzésein az alábbi hivatalos személyeknek kell az egyesületi versenybíróságban
jelen lenni:
a) 1 fő időmérő;
b) 1 fő jegyzőkönyvvezető legfeljebb további 2 fő asszisztenssel;
c) 1 fő bemondó;
d) 2 fő büntetésidő-mérő.
22
(5) A videó gólbíró üzemeltetője is az egyesületi versenybíróság tagja. Ebben az esetben a (4)
bekezdés szerinti egyesületi versenybíróság kiegészíthető sor-, és lövés-statisztikussal.
(6) Az egyesületi versenybíróság tagjait a hazai csapat (szervező) biztosítja. Ha a versenybíróság
létszáma a (4) bekezdésben előírtnál egy fővel kevesebb, úgy a mérkőzést le lehet játszani, de ebben
az esetben a Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű büntetést kell a
szervező sportszervezetnek fizetnie.

21
22

Módosította a szabályzat 3. számú módosítása – 61/2020. (09.02.) Elnökségi határozat
Módosította a szabályzat 2. számú módosítása – 57/2019. (09.17.) Elnökségi határozat

42

(7) Amennyiben az egyesületi versenybíróság a mérkőzés kiírt kezdési időpontjában a (6) bekezdés
figyelembe vételével meghatározott létszámban nincs jelen, a pályaválasztó csapatot úgy kell tekinteni,
mint a 63. § (2) bekezdés szerinti mérkőzésen meg nem jelent csapatot.
(8) A versenybíróság működésével kapcsolatos valamennyi költséget a szervező sportszervezet
viseli.
(9) Azon a mérkőzésen, amelynek költségeit az MJSZ viseli, a mérkőzés versenybíróságát a
Versenyiroda jelöli ki.
(10) Az egyesületi versenyíróság tagjai kötelesek legkésőbb 60 perccel a mérkőzés kezdete előtt
a mérkőzés helyszínén megjelenni.
(11) A mérkőzés versenybíróságának feladatait az MJSZ által kiadott Versenybírói kézikönyv,
valamint az IIHF Off-ice Officials Handbook tartalmazza.
(12) A Liga mérkőzésein az MJSZ által előírt elektronikus (online), vagy nyomtatott, az IIHF által
alkalmazott formátumú, „kézi” jegyzőkönyvet kell vezetni.
(13) A mérkőzés minden szükséges aláírással ellátott jegyzőkönyvének, az esetlegesen készült
eseménynaplóknak és sérülésregisztereknek eredeti példányát a mérkőzés befejezését követően 30
percen belül el kell juttatni az MJSZ részére beszkennelve a versenybirok@icehockey.hu e-mail címre,
valamint a Liga Testület által meghatározott egyéb tárhelyre.
(14) A versenybíróság köteles a (12) bekezdés szerinti dokumentumok eredeti példányát postai
úton (elsőbbségi ajánlott küldeményként) vagy kézbesítő szolgálattal vagy személyesen, a mérkőzést
követő 8 napon belül eljuttatni a Versenyirodához. A mérkőzésen készült hivatalos dokumentumok 11 példányának az eredetivel mindenben megegyező másolatát a jegyzőkönyvvezető eredeti aláírásával
hitelesítve át kell adni a mérkőzésen résztvevő csapatok csapatvezetőinek is.
(15) A mérkőzés hivatalos dokumentációjának késedelmes megküldése esetén a szervező
sportszervezet büntetést köteles fizetni, melynek összegét a Versenyszabályzat 1. számú melléklete
határozza meg. Az eredeti jegyzőkönyv késedelmes beérkezése esetén a szervező sportszervezet által
fizetendő díjat ugyancsak a Versenyszabályzat 1. számú melléklete határozza meg.
(16) A versenybírói díjakat – egyéb megállapodás hiányában – a szervező sportszervezet köteles
a mérkőzés befejezése előtt kifizetni.

68. § Egészségügyi biztosítást végző személyek
(1) A Liga mérkőzésein az orvos (mentőtiszt) és a mentő gépjármű (esetkocsi) biztosítása,
szervező kötelessége, kivéve ha a sportszervezetnek ezt a feladatát az MJSZ és az egészségügyi
szolgáltató által kötött külön megállapodása alapján a Liga Testület átvállalja.
(2) A mérkőzés hivatalos kezdési időpontja előtt 40 perccel megfelelő szakmai gyakorlattal
(ortopéd, baleseti sebész, oxyológia) rendelkező orvosnak vagy mentőtisztnek kell jelen lennie, illetve
egy mentőgépjárműnek (esetkocsinak) a mérkőzés helyszínén kell tartózkodnia. A mérkőzés előtti
jeges bemelegítés és a mérkőzés orvos jelenléte nélkül nem kezdhető el. Ennek ellenőrzése a
versenybíróság feladata.
(3) Amennyiben a mérkőzés hivatalos kezdési időpontjában nincs jelen a mérkőzés hivatalos
orvosa (mentőtiszt), 30 perc várakozási időt kell elrendelni. Ha a várakozási idő leteltekor sincs a
helyszínen orvos (mentőtiszt), a mérkőzést le kell fújni.
(4) Amennyiben a mérkőzés orvos (mentőtiszt) hiányában elmarad, a pályaválasztó csapatot úgy
kell tekinteni, mint a 63. § (2) bekezdés szerinti mérkőzésen meg nem jelent csapatot, kivéve, ha az (1)
bekezdés szerinti megállapodás értelmében nem a hazai csapat biztosította az orvost (mentőtisztet).
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(5) Amennyiben a mérkőzés az (1) bekezdés szerinti megállapodás keretében biztosított orvos
(mentőtiszt) hiányában marad el, úgy a mérkőzést új időpontban kell megrendezni. Ebben az esetben
az újrajátszott mérkőzés megrendezésének költségei az MJSZ-t terhelik.
(6) Az orvosnak (mentőtisztnek) a mérkőzés alatt olyan helyen kell tartózkodnia, hogy szükség
esetén a lehető leggyorsabban be tudjon jutni a pályára az azonnali ellátáshoz szükséges felszereléssel
együtt.
(7) Az orvos köteles a bemelegítés illetve a mérkőzés közben mindazon játékosokat, akik ezt
kérik, illetve akiknél szükséges, megvizsgálni és ellátni. Minden ilyen esetről, még akkor is, ha nem
történt sérülés, vagy nem volt szükség ellátásra, sérülésregisztert kell kitölteni.
(8) Az orvos a mérkőzés folyamán ellátott sérülésekről az online sérülésregiszteren tájékoztatja
a Szakmai Bizottságot. A sérülésregiszter a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvének elválaszthatatlan
része. A mérkőzés jegyzőkönyvvezetőjének feladata az orvos figyelmeztetése a sérülésregiszter
kitöltésére.
(9) A mérkőzés szüneteiben és végén az orvosnak a csapatok vezetőivel történő személyes
egyeztetés útján meg kell bizonyosodnia arról, hogy a csapatoknál nincs ellátásra szoruló és/vagy
sérült játékos.
(10) Az orvos (mentőtiszt) akkor távozhat a mérkőzés helyszínéről, ha a mérkőzés befejeződése
után a jegyzőkönyvön mindkét csapat vezetője aláírásával jelzi, hogy minden ellátásra szorult játékost
elláttak, további ellátásra szoruló játékos nincs, és az eseményekről sérülésregiszter is készült.
(11) Az orvos díjazását és feladatait, a rendezés egészségügyi feltételeit a sportorvoslás
szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 14-21. §-ai
tartalmazzák.
(12) Amennyiben a szervező sportegyesület és a Liga Testület közötti megállapodás másképpen
nem rendelkezik, a szervező sportegyesület a mérkőzés vége előtt köteles az orvosnak a
közreműködői díjat kifizetni.

69. § Biztosítás
A játékosok, edzők és vezetők, illetve a játékvezetők, az egészségügyi biztosítást végző
személyek és a versenybírók a mérkőzéseken saját felelősségükre vesznek részt, azon a saját maguk,
illetve sportszervezetük által kötött biztosítás érvényes.

70. § Nézők
(1) A jegy, vagy bérlet megvásárlásával, avagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény
résztvevője a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok
rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a
szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait is.
(2) Nyilvános mérkőzésen a nézők csak a részükre kijelölt helyen (nézőtér) tartózkodhatnak.
(3) A (1) és (2) bekezdésben foglaltak, valamint a mérőzések során elvárható magatartásformák
(különösen: sportszerű szurkolás, rasszizmus bármifajta megnyilvánulásának kerülése) betartására a
játékvezetők a versenybíróság útján (hangosbeszélő) hívják fel a nézők figyelmét. Amennyiben
szükséges, a játékvezetőknek a szervezőkön illetve rendezőkön keresztül kell a megfelelő intézkedést
megtenniük. A rendezői intézkedés elmaradása a pályaválasztó csapat részére felróható, rendezési
hiányosságnak minősül, amely fegyelmi eljárást von maga után.
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VIII. FEJEZET – FEGYELMI ÜGYEK, FELLEBBEZÉS, ÓVÁS
71. § Fegyelmi eljárások
(1) Fegyelmi ügyekben a Liga, valamint az MJSZ Fegyelmi Szabályzatának rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A mérkőzéshez kapcsolódóan, a pályán történt esetek megítélésében a Liga Fegyelmi
Bizottsága jár el, minden más esetben az MJSZ Fegyelmi Bizottsága az illetékes.

72. § A Fegyelmi Bizottság döntései
(1) Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága döntéseit az MJSZ Fegyelmi Szabályzatában foglalt eljárás
alapján hozza.
(2) A Liga Fegyelmi Bizottsága döntéseit gyorsított eljárásban, az esetről készült videó felvétel
kiértékelését követően hozza.
(3) A Liga Fegyelmi Bizottsága döntéseiről az 5. § szerinti hivatalos nyelv(ke)n készült határozat
formájában tájékoztatja az érintetteket, a Liga Játékvezetői Testületét, a Liga Elnökségét, továbbá a
Versenyirodát. A fegyelmi határozatokat a kihirdetésüket követően haladéktalanul közzé kell tenni az
MJSZ honlapján.
(4) A Liga Fegyelmi Bizottságának döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, azok a kihirdetésüket
követően azonnal végrehajthatóak.

72/A. § Fegyelmi pontrendszer23
(1) A Liga, valamint az MJSZ Fegyelmi Bizottságának döntésén túlmenően az a játékos, edző vagy
hivatalos személy (a továbbiakban együtt: érintett), akit a mérkőzés folyamán nagybüntetéssel,
végleges fegyelmi büntetéssel, vagy végleges kiállítással sújtanak az elkövetett szabálytalanság
súlyához igazodó fegyelmi pontot kap.
(2) A fegyelmi pontok mértéke:
a) nagybüntetés esetén 1 pont;
b) végleges fegyelmi büntetés esetén 2 pont;
c) végleges kiállítás esetén 3 pont.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt pontszámot kizárólag az önállóan kiszabott nagybüntetés
esetén kell alkalmazni (Fair fight).
(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt pontszámot az önállóan, illetve a kis- vagy nagybüntetés
mellé kiszabott végleges fegyelmi (így például: 20, 10+20, 2+20, 2+2+20, 2+5+20 vagy 5+20) büntetés
esetében is alkalmazni kell.
(5) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt pontszámot minden olyan esetben alkalmazni kell, amikor
végleges kiállítás büntetés kerül kiszabásra.
(6) 24
(7) A fegyelmi pontok nyilvántartásáról a Versenyiroda gondoskodik.
(8) A fegyelmi pontok rögzítésére a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyve alapján kerül sor, mellyel
kapcsolatban utólagos jogorvoslatnak helye nincs.

23
24
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(9) Egy játékos, edző vagy hivatalos személy egy mérkőzés után csak egy, a mérkőzés során rá
kiszabott legsúlyosabb büntetés után kap pontot.
(10) A fegyelmi pontok a bajnoki évad teljes időtartama alatt összeadódnak függetlenül attól,
hogy azt az érintett milyen minőségében kapta, a bajnoki évad végén azonban törlésre kerülnek.
(11) 25 Amennyiben egy játékos, edző vagy hivatalos személy fegyelmi pontjainak összege öttel
osztható eredményt ad, a Versenyiroda határozatában 200 EUR pénzbüntetéssel sújtja az érintettet
alkalmazó sportszervezetet.
(12) Amennyiben a sportszervezet és a játékos, edző vagy hivatalos személy között fennálló
szerződés ezt lehetővé teszi, a sportszervezet dönthet a pénzbüntetés megfizetési kötelezettségének
áthárításáról. Amennyiben azonban a pénzbüntetés mértéke meghaladja az érintett
sportszervezetétől származó nettó összejövedelme egy hónapra vetített részének 20%-át, úgy a 20%on felüli rész megfizetéséről a sportszervezet saját forrásai terhére köteles gondoskodni.
(13) Az érintett és a sportszervezet között a (12) bekezdésben foglaltakból fakadó viták rendezése
érdekében az érintett a Jégkorongozók Érdekvédelmi Szervezetéhez fordulhat.
(14) A Liga, vagy az MJSZ Fegyelmi Bizottsága által az érintettel szemben alkalmazott további
szankciók a fegyelmi pontok változását nem eredményezik.
(15) A fegyelmi pontrendszer alapján kiszabott pénzbüntetésekből befolyó bevételeket az MJSZ
elkülönített számlán kezeli. A számlán összegyűlt összeg felhasználásáról a bajnoki évad végén a Liga
Elnöksége dönt.

72/B. § Eltiltáshoz kapcsolódó automatikus pénzbüntetések26
(1) A 73.§ (1) bekezdésében foglaltak kivételével minden olyan eset, amelyet a Liga, vagy az MJSZ
Fegyelmi Bizottsága eltiltással szankcionál automatikus pénzbüntetés is kiszabásra kerül az érintettet
alkalmazó sportszervezet számára.
(2) Az eltiltáshoz kapcsolódó automatikus pénzbüntetések mértéke:
a) 1 mérkőzésre szóló eltiltás esetén 100 EUR
b) 2 mérkőzésre szóló eltiltás esetén 150 EUR
c) 3-5 mérkőzésre szóló eltiltás estén 250 EUR
d) 6 vagy afeletti számú mérkőzésre szóló eltiltás esetén 500 EUR.
(3) Abban az esetben, ha a Liga, vagy az MJSZ Fegyelmi Bizottsága egyazon játékost, edzőt vagy
hivatalos személyt ugyanazon típusú, a játékvezető által a mérkőzésen büntetett szabálytalanság miatt
egy bajnoki évadon belül több alkalommal is eltiltással szankcionál, úgy az eltiltáshoz kapcsolódó
automatikus pénzbüntetések mértéke a (4) bekezdés szerint szorzószámokkal emelkedik.
(4) Az ugyanazon típusú szabálytalanság esetén alkalmazandó szorzószám:
a) 2. eltiltás miatt: 1,5
b) 3. eltiltás miatt: 2,0
c) 4. eltiltás miatt: 3,0
d) minden további eltiltás miatt: 5,0
(5) Az eltiltáshoz kapcsolódó automatikus pénzbüntetések megfizetésének áthárítására a 72/A.§
(12)-(13) bekezdésében foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.

25
26
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(6) Az eltiltáshoz kapcsolódó automatikus pénzbüntetésekből befolyó bevételeket az MJSZ
elkülönített, a fegyelmi pontrendszerből származó bevételekkel azonos számlán kezeli. A számlán
összegyűlt összeg felhasználásáról a bajnoki évad végén a Liga Elnöksége dönt.

73. § Automatikus eltiltások
(1) Az a játékos, edző, vagy hivatalos személy, akit
a) az adott bajnoki évad során 2. alkalommal sújtanak végleges fegyelmi büntetéssel; vagy
b) a Liga mérkőzésén végleges kiállítással sújtanak
1 mérkőzésre szólóan automatikusan eltiltásra kerül.
(2) A végleges fegyelmi büntetések (1) bekezdés a) pontja szerinti számítása a rájátszás kezdetén
újraindul, az alapszakaszban kirótt végleges fegyelmi büntetéseket a rájátszás során nem kell
figyelembe venni.
(3) Az automatikus eltiltások mellett a Liga Testület, vagy indokolt esetben az MJSZ Fegyelmi
Bizottsága további szankciókat alkalmazhat.

74. § Fellebbezés
A férfi Ligacsoport – kivéve a 72. § (4) bekezdés szerinti esetet –, illetve az MJSZ Liga ügyeiben
illetékes testületeinek döntései ellen 2 munkanapon belül nyújtható be fellebbezés az MJSZ
főtitkárához a Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fellebbezési díj befizetésének
igazolásával. A fellebbezésekről az MJSZ Szakmai Bizottság dönt.

75. § Óvás
(1) Mérkőzéssel kapcsolatos óvást az érintett sportszervezet legkésőbb a mérkőzés
befejeződésének jegyzőkönyvben feltüntetett időpontját követő 36. óra végéig nyújthat be írásban a
Versenyirodához.
(2) Az óvásban a mérkőzés eredményének megsemmisítését és a mérkőzés újrajátszását, vagy a
bajnoki pontok (győzelem) odaítélését lehet kezdeményezni.
(3) A Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott óvási díjat az óvás benyújtásával
egyidejűleg kell befizetni az MJSZ számlájára. A befizetésről, vagy az óvási díj átutalásáról szóló
igazolás másolatát az óváshoz csatolni kell. A befizetés elmaradása esetén az óvást el kell utasítani.
(4) Az óvást a Versenyirodának a benyújtástól számított 5 munkanapon belül érdemben el kell
bírálnia.
(5) A Versenyirodairoda az óvás vizsgálata során feltárt szabályszegések kapcsán – az óvástól
függetlenül – fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
(6) Amennyiben a Versenyirodaaz óvásban foglaltakat megalapozottnak találja és az óvásnak helyt
ad, úgy az óvási díjat vissza kell utalni az óvást benyújtó sportszervezet számlájára.
(7) Az óvási díjról sikertelen óvás esetén az MJSZ a jogerős döntést követően utólag számlát ad.

76. § Panasz
(1)27 A játékvezetők működésével kapcsolatban a mérkőzés befejeződését követő 24 órán belül
írásban panasszal lehet élni a Ligánál. A panaszt a Liga Testület és az MJSZ Játékvezetői
27
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Munkacsoportja 8 napon belül kivizsgálja, szükség esetén intézkedést, fegyelmi eljárást kezdeményez.
Az eljárás eredményéről a panaszost én minden más érintettet írásban kell tájékoztatni.
(2) A mérkőzéseken tapasztalt bármely körülménnyel szemben – kivéve az (1) bekezdésben
foglaltakat – a mérkőzést befejeződését követő 48 órán belül írásban panasszal lehet élni a Ligánál,
vagy a Versenyirodánál. A Liga Testület 15 napon belül köteles kivizsgálni a panaszt és szükség esetén
intézkedést, fegyelmi eljárást kezdeményezni. Az eljárás eredményéről a panaszost és minden más
érintettet írásban kell tájékoztatni.

IX. FEJEZET – DÍJAK, KÖLTSÉGEK
77. § A mérkőzések költségei
(1) A mérkőzések rendezésével kapcsolatos költségeket (különösen pályabérlet, zsűri, bírók,
orvos, hangosítás) – a jelen Versenyszabályzat rendelkezéseiben említett kivételek
figyelembevételével – a pályaválasztó csapat fizeti.
(2) Elmaradt mérkőzés esetén a vétkes csapat a Versenyirodadöntése alapján köteles a jogerős
döntés meghozatalától számított 15 napon belül kártérítést fizetni a vétlen csapat részére, kivéve, ha
arról a másik csapat írásban lemond.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti kártérítés nem történik meg határidőben, az Elnökség
fegyelmi eljárást kezdeményez a vétkes csapat ellen, és a vétkes csapatot a tartozás kiegyenlítéséig
az alapszakaszban minden lejátszott mérkőzés után 1-1 pont levonással, a rájátszásban a tartozás
kiegyenlítésének időpontjáig rendezett minden mérkőzés játék nélküli elvesztésével kell büntetni.
(4)28

78. § Fizetési határidők elmulasztása
(1) A sportszervezeteknek a számukra kiszabott költségeket és díjakat határidőre meg kell
fizetniük.
(2)29 A szervező, a Liga Testület vagy az MJSZ felé 15 napnál régebbi lejárt tartozás esetén a
sportszervezettől az alapszakaszban minden mérkőzésen le kell vonni egy-egy pontot mindaddig,
ameddig a sportszervezet nem igazolja a Versenyirodánál hitelt érdemlően a tartozás megfizetését.
(3)29 A rájátszásban a szervező, a Liga Testület vagy az MJSZ felé 15 napnál régebbi tartozással
rendelkező sportszervezet mérkőzéseit játék nélkül elveszítettnek kell nyilvánítani mindaddig, amíg a
sportszervezet nem igazolja a Versenyirodánál hitelt érdemlően a tartozás megfizetését.

X. FEJEZET – EGYÉB RENDELKEZÉSEK
79. § A Liga hivatalos eseményei
(1) A Liga hivatalos eseményei a következőek:
a) TRIM Meeting;
b) az idénynyitó sajtótájékoztató;
c) a rájátszás előtti sajtótájékoztató;
28
29
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d) mérkőzéseket követő sajtónyilatkozatok.
(2) Liga (1) bekezdés szerinti eseményein csapatonként az alábbi személyek részvétele kötelező:
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti eseményen: 1 fő edző, 1 fő játékos;
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti eseményen: sportegyesület vezetője, vezetőedző,
csapatkapitány vagy alkapitány;
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti eseményen: a Liga Testület esetileg határozza meg;
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti eseményen: vezetőedző.
(3) A Liga hivatalos eseményein történő meg nem jelenés vagy nem megfelelő képviselet esetén
a vétkes csapat a Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű büntetést
tartozik fizetni.

80. § Sajtónyilatkozatok
(1) A mérkőzéseken részt vevő játékosok, hivatalos személyek, játékvezetők, a versenysorozatba
benevezett sportszervezetekkel bármilyen szerződéses kapcsolatban, munkaviszonyban álló, illetve a
sportszervezetben képviseleti joggal rendelkező személyek semmilyen nyilvános fórumon nem
tehetnek a Liga érdekeit sértő nyilatkozatokat. Ezen rendelkezés megszegése fegyelmi eljárás
indítását vonja maga után, melyet a Liga Elnöksége folytat le.
(2) A mérkőzést követő 24 órán belül az edzők, játékosok, hivatalos személyek nyilatkozataikban
a játékvezetők tevékenységét nem bírálhatják. Ezen rendelkezés megszegése fegyelmi eljárás
indítását vonja maga után.
(3) Valamennyi hazai rendezésű, élő közvetítésű mérkőzésén kizárólag az adott versenysorozatra
rendszeresített, az MJSZ által jóváhagyott hivatalos nyilatkozó fal előtt lehet interjút készíteni. A
főtitkár és a Liga Testület ezen előírás betartását köteles a versenyidény ideje alatt folyamatosan
ellenőrizni. A rendelkezés megszegése esetén a Versenyszabályzat 1. számú mellékletében
meghatározott mértékű büntetést kell fizetni.

81. § A Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdések
(1) A Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok,
az IIHF Szabálykönyv és kiegészítései, az MJSZ egyéb szabályzatai, továbbá a 3. §-ban felsorolt szervek
döntései az irányadóak.
(2) A Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben (különösen marketingjogok és
kötelezettségek) az MJSZ jogosult további szabályzatokat alkotni.

49

MELLÉKLETEK
1. SZÁMÚ MELLÉKLET – DÍJAK ÉS SZANKCIÓK

Díjak és szankciók
Tárgy

Min. tétel

Csapat nevezési díj

eljárási díj

2 000,00 €

klub

automatikus

Különeljárási díj pótnevezési
határidőben történő nevezés esetén

eljárási díj

1 000,00 €

klub

automatikus

eljárási díj

3 000,00 €

klub

automatikus

pénzbüntetés

10 000,00 €

klub

Versenyiroda

pénzbüntetés

200,00 €

klub

pénzbüntetés

2 000,00 €

klub

pénzbüntetés

5 000,00 €

klub

pénzbüntetés

10 000,00 €

klub

Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt

pályaválasztói
jog megvonása a
fegyelmi
fegyelmi eljárás bizottság által
meghatározott
számú
mérkőzésre

Max. tétel

Kivel
szemben?

Jelleg

Kaució nevezéshez
Visszalépés, kizárás a
csapatnevezés elfogadása után
Versenynaptár módosítása más
bajnokságbeli kötelezettség miatt
Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt
Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt
Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt

Hivatkozás

klub kizárása

klub

Megjegyzés

alkalmanként
alapszakaszban,
alkalmanként
rájátszásban, döntőt kivéve,
alkalmanként
döntőben, alkalmanként

Ki dönt?

Versenyiroda
Versenyiroda
Versenyiroda
Versenyiroda

MJSZ Fegyelmi Bizottság

Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt
Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt
Versenynaptár módosítása más
bajnokságbeli kötelezettség miatt
Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt
Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt
Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt

Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt

Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt
Ki nem állás más bajnokságbeli
kötelezettség miatt

Játékosok regisztrációjának
(versenyengedélyének) díja

A játékos más benevezett játékos
mezében lép jégre
Rajtlista késedelmes leadása

felfüggesztés

0 mérkőzés

meghatározatlan
ideig

kártérítés

klub
tisztségviselője
klub

az ellenfél által igazolt
költségek erejéig

MJSZ Fegyelmi Bizottság

alkalmanként

Versenyiroda

pénzbüntetés

200,00 €

klub

pénzbüntetés

2 000,00 €

klub

pénzbüntetés

5 000,00 €

klub

pénzbüntetés

10 000,00 €

klub

pályaválasztói
jog megvonása a
fegyelmi
fegyelmi eljárás bizottság által
meghatározott
számú
mérkőzésre
felfüggesztés

0 mérkőzés

kártérítés

MJSZ Fegyelmi Bizottság

alapszakaszban,
alkalmanként
rájátszásban, döntőt kivéve,
alkalmanként
döntőben, alkalmanként

Versenyiroda
Versenyiroda
Versenyiroda

klub kizárása

klub

MJSZ Fegyelmi Bizottság

meghatározatlan
ideig

klub
tisztségviselője

MJSZ Fegyelmi Bizottság

klub

az ellenfél által igazolt
költségek erejéig

MJSZ Fegyelmi Bizottság

eljárási díj

4,00 €

klub

játékosonként és
eljárásonként

automatikus

pénzbüntetés

200,00 €

klub

alkalmanként

Versenyiroda

különeljárási díj

10,00 €

klub

játékosonként

automatikus
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Mérkőzés kezdési időpontjának
módosítása a csapatok kérésére
Csapat részvétele más által
szervezett tornán a Liga engedélye
nélkül
Játékos részvétele más által
szervezett tornán a Liga engedélye
nélkül
Különeljárási díj jégpálya adatlap
késedelmes benyújtása esetén:
Pályalicensz eljárás díja
Ismételt pályalicensz eljárás díja
Ismételt pályaellenőrzés díja
Technikai feltételek nem
megfelelőek a mérkőzésen
A mérkőzést nem a hivatalos
koronggal játsszák
Mérkőzés hivatalos korong ára
Nem készül felvétel a mérkőzésről
A felvételt nem töltik fel a szerverre
határidőben
A felvételt nem töltik fel a szerverre
határidőben
A felvételt nem adják át az
ellenfélnek

eljárási díj

50,00 €

módosítást
kezdeményező
klub

pénzbüntetés

10 000,00 €

klub

alkalmanként

Versenyiroda

pénzbüntetés

2 000,00 €

játékos

alkalmanként

Versenyiroda

különeljárási díj

200,00 €

klub

automatikus

eljárási díj
eljárási díj
eljárási díj

500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €

klub
klub
klub

automatikus
automatikus
automatikus

pénzbüntetés

100,00 €

pénzbüntetés

klub

alkalmanként

Liga Elnökség

100,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

eljárási díj
pénzbüntetés

1,30 €
100,00 €

klub
rendező klub

pénzbüntetés

50,00 €

rendező klub

pénzbüntetés

100,00 €

rendező klub

pénzbüntetés

50,00 €

rendező klub

alkalmanként

rendező klub

alkalmanként

rendező klub

alkalmanként

rendező klub

alkalmanként

Nem megfelelő öltöző a
vendégcsapatnak

figyelmeztetés

Nem megfelelő öltöző a
vendégcsapatnak

pénzbüntetés

300,00 €

Nem megfelelő öltöző a
vendégcsapatnak

pályalicensz
megvonása

a hiba
megszüntetéséig

1 000,00 €

automatikus

3 000,00 €

automatikus
automatikus

alkalmanként
alkalmanként
ha a késés kevesebb, mint 12 automatikus
óra
alkalmanként
automatikus
ha a késés több, mint 12 óra
automatikus
MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoport
MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoport
MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoport
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Öltözőt késve adják át a
vendégcsapatnak

pénzbüntetés

500,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

Nem biztosítanak a szabályzatban
előírt edzéslehetőséget a
vendégcsapatnak

pénzbüntetés

500,00 €

rendező klub

első alkalommal

automatikus

Nem biztosítanak a szabályzatban
előírt edzéslehetőséget a
vendégcsapatnak

pénzbüntetés

1 000,00 €

rendező klub

második alkalommal

automatikus

Nem biztosítanak a szabályzatban
előírt edzéslehetőséget a
vendégcsapatnak

pénzbüntetés

3 000,00 €

rendező klub

harmadik alkalommal illetve
automatikus
azt követően minden esetben

pénzbüntetés

300,00 €

rendező klub

első alkalommal

automatikus

pénzbüntetés

1 000,00 €

rendező klub

második alkalommal

automatikus

pénzbüntetés

3 000,00 €

rendező klub

harmadik alkalommal illetve
automatikus
azt követően minden esetben

pénzbüntetés

300,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

300,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

300,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

200,00 €

rendező klub

alkalmanként

rendező klub

alkalmanként

rendező klub

alkalmanként

automatikus
MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoport
MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoport

Nem megfelelő öltöző a
vendégcsapatnak
Nem megfelelő öltöző a
vendégcsapatnak
Nem megfelelő öltöző a
vendégcsapatnak
Öltözőt késve adják át a
vendégcsapatnak
A vendégcsapat nem kap az előírt
mennyiségű korongot edzéshez
és/vagy bemelegítéshez
Nincs jégfelújítás a vendégcsapat
edzése előtt
Illetéktelenek az öltözőben
Öltöző megközelíthetősége nem
megfelelő

figyelmeztetés

Öltöző megközelíthetősége nem
megfelelő

pénzbüntetés

200,00 €

1 000,00 €
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Öltöző megközelíthetősége nem
megfelelő

pályalicensz
megvonása

a hiba
megszüntetéséig

rendező klub

alkalmanként

Nem megfelelő játékvezetői öltöző

pénzbüntetés

300,00 €

rendező klub

alkalmanként

MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoport
automatikus

Nincs ivóvíz a játékvezetői öltözőben

pénzbüntetés

100,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

1 000,00 €

rendező klub

első alkalommal

automatikus

pénzbüntetés

2 500,00 €

rendező klub

második alkalommal

automatikus

pénzbüntetés

5 000,00 €

rendező klub

harmadik alkalommal illetve
Fegyelmi Bizottság
azt követően minden esetben

rendező klub

alkalmanként

Illetéktelenek a játékvezetői
öltözőben vagy öltözőnél
Illetéktelenek a játékvezetői
öltözőben vagy öltözőnél
Illetéktelenek a játékvezetői
öltözőben vagy öltözőnél
Illetéktelenek a játékvezetői
öltözőben vagy öltözőnél
Illetéktelenek a játékvezetői
öltözőben vagy öltözőnél
Illetéktelenek a játékvezetői
öltözőben vagy öltözőnél
Illetéktelenek a játékvezetői
öltözőben vagy öltözőnél

fegyelmi eljárás

Öltöző megközelíthetősége nem
megfelelő

figyelmeztetés

Öltöző megközelíthetősége nem
megfelelő

pénzbüntetés

200,00 €

Öltöző megközelíthetősége nem
megfelelő

pályalicensz
megvonása

a hiba
megszüntetéséig

Hiányosan felszerelt orvosi szoba

figyelmeztetés

Hiányosan felszerelt orvosi szoba

pénzbüntetés

200,00 €

Hiányosan felszerelt orvosi szoba

pályalicensz
megvonása

a hiba
megszüntetéséig

10 000,00 €

illetéktelen
személy
illetéktelen
személy klubja

fegyelmi eljárás
fegyelmi eljárás
pályalicensz
megvonása

0 mérkőzés

meghatározatlan
ideig

1 000,00 €

1 000,00 €

alkalmanként, amennyiben
hivatalos személyről van szó
alkalmanként, amennyiben
hivatalos személyről van szó

Fegyelmi Bizottság
Fegyelmi Bizottság
Fegyelmi Bizottság

rendező klub

alkalmanként

Fegyelmi Bizottság

rendező klub

alkalmanként

rendező klub

alkalmanként

rendező klub

alkalmanként

rendező klub

alkalmanként

MJSZ Szakmai Bizottság

rendező klub

alkalmanként

MJSZ Szakmai Bizottság

rendező klub

alkalmanként

MJSZ Szakmai Bizottság

MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoport
MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoport
MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoport
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Orvos nincs a helyszínen időben

pénzbüntetés

10,00 €

rendező klub

Orvos nincs a helyszínen időben

pénzbüntetés

10,00 €

eü. szolgáltató

Orvos idő előtt távozik

pénzbüntetés

150,00 €

rendező klub

Orvos idő előtt távozik

pénzbüntetés

150,00 €

eü. szolgáltató

Mentőkocsi nincs a helyszínen
időben

pénzbüntetés

10,00 €

rendező klub

percenként,
ha a rendező klub biztosítja
az orvost
percenként
ha valamely más szervezet
biztosítja az orvost a klubbal
kötött szerződés alapján
ha a rendező klub biztosítja
az orvost
ha valamely más szervezet
biztosítja az orvost a klubbal
kötött szerződés alapján
percenként,
ha a rendező klub biztosítja
az eü. szolgáltatást
percenként
ha valamely más szervezet
biztosítja az eü. szolgáltatást
a klubbal kötött szerződés
alapján

automatikus

automatikus

automatikus
automatikus

automatikus

Mentőkocsi nincs a helyszínen
időben

pénzbüntetés

10,00 €

eü. szolgáltató

Mentőkocsi idő előtt távozik

pénzbüntetés

150,00 €

rendező klub

Mentőkocsi idő előtt távozik

pénzbüntetés

150,00 €

eü. szolgáltató

Nincs orvos (mentőtiszt) a
mérkőzésen

pénzbüntetés

1 000,00 €

rendező klub

alkalmanként

Versenyiroda

ki nem állás

rendező klub

alkalmanként,
ha a rendező klub biztosítja
az eü. szolgáltatást

Versenyiroda

Nincs orvos (mentőtiszt) a
mérkőzésen

ha a rendező klub biztosítja
az eü. szolgáltatást
ha valamely más szervezet
biztosítja az eü. szolgáltatást
a klubbal kötött szerződés
alapján

automatikus

automatikus

automatikus

Nincs orvos (mentőtiszt) a
mérkőzésen

pénzbüntetés

1 000,00 €

rendező klub

Versenyiroda

Nincs mentő gépjármű (esetkocsi)

pénzbüntetés

300,00 €

rendező klub

Versenyiroda
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Nincs megkülönböztető öltözete a
biztonsági személyzetnek
Nincs megkülönböztető öltözete a
biztonsági személyzetnek
Nincs egyedi azonosítója a
biztonsági személyzet tagjainak
Nincs egyedi azonosítója a
biztonsági személyzet tagjainak

rendező klub

alkalmanként és
személyenként

MJSZ Szakmai Bizottság

rendező klub

ismételt elkövetés esetén

MJSZ Szakmai Bizottság

rendező klub

alkalmanként és
személyenként

MJSZ Szakmai Bizottság

rendező klub

ismételt elkövetés esetén

MJSZ Szakmai Bizottság

30,00 €

rendező klub

mérkőzésenként és
beléptető kapunként

Versenyiroda

pénzbüntetés

30,00 €

rendező klub

mérkőzésenként és
beléptető kapunként /
nézőtér bejáratonként

Versenyiroda

Illetéktelen személy egy zónában

pénzbüntetés

1 000,00 €

alkalmanként és
személyenként

Versenyiroda

Illetéktelen személy egy zónában

fegyelmi eljárás

a rendező csapat ellen

Fegyelmi Bizottság

Illetéktelen személy egy zónában

fegyelmi eljárás

az illetéktelen személy ellen

Fegyelmi Bizottság

Illetéktelen személy egy zónában

fegyelmi eljárás

az illetéktelen személy klubja
Fegyelmi Bizottság
ellen

pénzbüntetés

200,00 €

pályalicensz
megvonása

0 mérkőzés

pénzbüntetés

50,00 €

pályalicensz
megvonása

0 mérkőzés

A belépési pontoknál nincsenek
kifüggesztve a pályarendszabályok
legalább az ország hivatalos nyelvén
és angolul

pénzbüntetés

Nincsenek kifüggesztve a
menekülési útvonalak a beléptető
pontokon és a nézőtér bejáratainál

Illetéktelen személy a játékvezetői
öltözőben
Illetéktelen személy a játékvezetői
öltözőben
Illetéktelen személy a játékvezetői
öltözőben
Illetéktelen személy a játékvezetői
öltözőben
Illetéktelen személy a játékvezetői
öltözőben

meghatározatlan
ideig

meghatározatlan
ideig

rendező klub

pénzbüntetés

1 000,00 €

rendező klub

első alkalommal

automatikus

pénzbüntetés

2 500,00 €

rendező klub

második alkalommal

automatikus

pénzbüntetés

5 000,00 €

rendező klub

harmadik alkalommal illetve
Fegyelmi Bizottság
azt követően minden esetben

rendező klub

a rendező csapat ellen

Fegyelmi Bizottság

az illetéktelen személy ellen

Fegyelmi Bizottság

fegyelmi eljárás
fegyelmi eljárás

10 000,00 €
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Illetéktelen személy a játékvezetői
öltözőben
Illetéktelen személy a játékvezetői
öltözőben
Nincs kísérő a játékvezetők számára
Nincs védett parkoló a játékvezetők
gépjárműve számára és támadás éri
a járművet
Nincs védett parkoló a játékvezetők
gépjárműve számára és támadás éri
a járművet
Játékvezetőt megtámadják
Játékvezetőt megtámadják

az illetéktelen személy klubja
Fegyelmi Bizottság
ellen

fegyelmi eljárás
pályalicensz
megvonása

0 mérkőzés

pénzbüntetés
pénzbüntetés

meghatározatlan
ideig

alkalmanként

Fegyelmi Bizottság

100,00 €

alkalmanként

Versenyiroda

500,00 €

alkalmanként

Versenyiroda

alkalmanként, a rendező
csapat ellen

Versenyiroda

kártérítés
kitiltás

rendező klub
5 év

élethosszig

Fegyelmi Bizottság

Liga Elnökség

rendező klub

a rendező klub ellen

Fegyelmi Bizottság

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

az elkövető ellen

Fegyelmi Bizottság

fegyelmi eljárás

az elkövető klubja ellen,
amennyiben hivatalos
személy volt

Fegyelmi Bizottság

pénzbüntetés

az elkövető ellen vagy az
az elkövető klubja ellen,
amennyiben hivatalos
személy volt

Liga Elnökség

rendező klub

a rendező klub ellen

Fegyelmi Bizottság

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

Játékvezetőt megtámadják

fegyelmi eljárás

Játékvezetőt megtámadják
Játékvezető megdobálása
tárgyakkal

pénzbüntetés

2 000,00 €

15 000,00 €

kitiltás

6 hónap

élethosszig

Játékvezető megdobálása
tárgyakkal
Játékvezető megdobálása
tárgyakkal

Fegyelmi Bizottság

az elkövető ellen vagy az
az elkövető klubja ellen,
amennyiben hivatalos
személy volt

pénzbüntetés

Játékvezető megdobálása
tárgyakkal

az elkövető ellen
az elkövető klubja ellen,
amennyiben hivatalos
személy volt

fegyelmi eljárás

Játékvezetőt megtámadják

Játékvezető megdobálása
tárgyakkal

rendező klub

2 000,00 €

2 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

fegyelmi eljárás
pénzbüntetés

2 000,00 €

15 000,00 €
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Illetéktelen személy valamelyik
csapat öltözőjében
Illetéktelen személy valamelyik
csapat öltözőjében

pénzbüntetés

1 000,00 €

fegyelmi eljárás

Illetéktelen személy valamelyik
csapat öltözőjében

fegyelmi eljárás

Illetéktelen személy valamelyik
csapat öltözőjében

fegyelmi eljárás

Valamelyik csapat játékosát
megtámadják

kitiltás

Valamelyik csapat játékosát
megtámadják

rendező klub

alkalmanként és
személyenként

Versenyiroda

a rendező csapat ellen

Fegyelmi Bizottság

az illetéktelen személy ellen
(ha hivatalos személy az
Fegyelmi Bizottság
illető)
az illetéktelen személy klubja
ellen (ha hivatalos személy
Fegyelmi Bizottság
az illető)
az elkövető ellen

Fegyelmi Bizottság

fegyelmi eljárás

az elkövető klubja ellen,
amennyiben hivatalos
személy volt

Fegyelmi Bizottság

pénzbüntetés

az elkövető ellen vagy az
az elkövető klubja ellen,
amennyiben hivatalos
személy volt

Liga Elnökség

rendező klub

a rendező klub ellen

Fegyelmi Bizottság

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

az elkövető ellen

Fegyelmi Bizottság

fegyelmi eljárás

az elkövető klubja ellen,
amennyiben hivatalos
személy volt

Fegyelmi Bizottság

Valamelyik csapat játékosát
megtámadják vagy inzultálják a
cserepadon vagy a büntetőpadon

pénzbüntetés

az elkövető ellen vagy az
az elkövető klubja ellen,
amennyiben hivatalos
személy volt

Liga Elnökség

Valamelyik csapat játékosát
megtámadják vagy inzultálják a
cserepadon vagy a büntetőpadon

fegyelmi eljárás

a rendező klub ellen

Fegyelmi Bizottság

Valamelyik csapat játékosát
megtámadják
Valamelyik csapat játékosát
megtámadják
Valamelyik csapat játékosát
megtámadják
Valamelyik csapat játékosát
megtámadják vagy inzultálják a
cserepadon vagy a büntetőpadon
Valamelyik csapat játékosát
megtámadják vagy inzultálják a
cserepadon vagy a büntetőpadon

5 év

2 000,00 €

élethosszig

15 000,00 €

fegyelmi eljárás
pénzbüntetés

2 000,00 €

15 000,00 €

kitiltás

1 év

élethosszig

2 000,00 €

15 000,00 €

rendező klub
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Valamelyik csapat játékosát
megtámadják vagy inzultálják a
cserepadon vagy a büntetőpadon

pénzbüntetés

Valamelyik csapat játékosát
megtámadják vagy inzultálják a
cserepadon vagy a büntetőpadon
Nincs kisérő a játékosok számára

2 000,00 €

15 000,00 €

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

a nézötér vagy
egy részének
lezárása

0 mérk.

a Liga elnökség
által meghatározott
ideig illetve
feltételek
teljesítéséig

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

pénzbüntetés

1 000,00 €

rendező klub

a rendező klub ellen

Versenyiroda

alkalmanként, a rendező
csapat ellen

Versenyiroda

Nincs védett parkoló a vendégcsapat
busza számára és támadás éri a
buszt vagy a játékosokat

kártérítés

Nincs védett parkoló a vendégcsapat
busza számára és támadás éri a
buszt vagy a játékosokat

pénzbüntetés

Nincs védett parkoló a vendégcsapat
busza számára és támadás éri a
buszt vagy a játékosokat

zárt kapus
mérkőzés

3 000,00 €

6 000,00 €

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

0 mérk

a Liga elnökség
által meghatározott
ideig illetve
feltételek
teljesítéséig

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

rendező klub

alkalmanként

Liga Elnökség

Nincs védett parkoló a vendégcsapat
busza számára és támadás éri a
buszt vagy a játékosokat

pályaválasztói
jog megvonása

0 mérk.

a Liga elnökség
által meghatározott
ideig illetve
feltételek
teljesítéséig

A vendégcsapat, a hivatalos
személyek bejutásának illetve
szabad mozgásának megnehezítése

pénzbüntetés

1 000,00 €

10 000,00 €
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A vendégcsapat, a hivatalos
személyek bejutásának illetve
szabad mozgásának megnehezítése
Hivatalos Liga akkreditációs
kártyákat nem fogadják el

Hivatalos Liga akkreditációs
kártyákat nem fogadják el

Nincs jóváhagyott beléptetési rend

pályaválasztói
jog megvonása

0 mérk.

pénzbüntetés

100,00 €

pályaválasztói
jog megvonása

0 mérk.

pénzbüntetés

300,00 €

a Liga elnökség
által meghatározott
ideig illetve
feltételek
teljesítéséig

a Liga elnökség
által meghatározott
ideig illetve
feltételek
teljesítéséig

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

rendező klub

alkalmanként

Versenyiroda

rendező klub

a rendező klub ellen

Liga Elnökség

rendező klub

Liga Elnökség

rendező klub

MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportja

Nincs jóváhagyott beléptetési rend

pályalicensz
megvonása

0 mérk.

az MJSZ
Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportjaáltal
meghatározott ideig
illetve feltételek
teljesítéséig

Vendégszurkolók nem megfelelő
elhelyezése

pénzbüntetés

50,00 €

1 000,00 €

rendező klub

Versenyiroda

rendező klub

MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportja

rendező klub

Versenyiroda

Vendégszurkolók nem megfelelő
elhelyezése

pályalicensz
megvonása

0 mérk.

az MJSZ
Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportjaáltal
meghatározott ideig
illetve feltételek
teljesítéséig

Hiányosságok a szurkolók
ellenőrzésében beléptetéskor

pénzbüntetés

100,00 €

2 000,00 €
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Hiányosságok a szurkolók
ellenőrzésében beléptetéskor

pályalicensz
megvonása

0 mérk.

Rendzavarás a mérkőzésen

pénzbüntetés

200,00 €

Rendzavarás a mérkőzésen

fegyelmi eljárás

az MJSZ
Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportjaáltal
meghatározott ideig
illetve feltételek
teljesítéséig
3 000,00 €

rendező klub

MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportja

érintett klub

Liga Elnökség

érintett klub

MJSZ Fegyelmi Bizottság

rendező klub

MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportja

Rendzavarás a mérkőzésen

pályalicensz
megvonása

0 mérk.

az MJSZ
Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportjaáltal
meghatározott ideig
illetve feltételek
teljesítéséig

Tiltott tárgyak a mérkőzésen

pénzbüntetés

0,00 €

1 000,00 €

rendező klub

Versenyiroda

az MJSZ
Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportjaáltal
meghatározott ideig
illetve feltételek
teljesítéséig

rendező klub

MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportja

Tiltott tárgyak a mérkőzésen

pályalicensz
megvonása

0 mérk.

Italok szabálytalan árusítása

pénzbüntetés

1 000,00 €

Italok szabálytalan árusítása

pályalicensz
megvonása

0 mérk.

Egyesületi versenybíróság képviselő
távolmaradása a versenybírói
képzésről

pénzbüntetés

350,00 €

rendező klub
az MJSZ
Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportjaáltal
meghatározott ideig
illetve feltételek
teljesítéséig

alkalmanként

MJSZ Gazdálkodási
Bizottság Technikai
Munkacsoportja

rendező klub

klub

automatikus

alkalmanként

automatikus
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A versenybíróság létszáma az
előírtnál egy fővel kevesebb a
mérkőzésen
A mérkőzés előtti ellenőrzések
elmulasztása
A versenybíróság tagjai nem
jelennek meg időben a mérkőzés
helyszínén
A versenybíróság létszáma nem éri
el a megengedett minimumot a
mérkőzés kezdési időpontjában
A versenybíróság létszáma nem éri
el a megengedett minimumot a
mérkőzés kezdési időpontjában

pénzbüntetés

1 000,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

200,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

4,00 €

rendező klub

személyenként és
percenként

automatikus

megállapított
eredmény

0-5

rendező klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

2 000,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

A versenybíróság feladatainak nem
teljesítése
Versenybíróság tagjainak
tiszteletdíja
Egyesületi versenybíróság képviselő
távolmaradása a versenybírói
képzésről (jegyzőkönyvvezeők)
Nincs angol nyelvű bemondás
Támogatók, támogatások
bemondása góloknál
Hirdetések közlése a megengedett
alkalmakon kívül
A bemondó nem semleges szöveget
tesz közzé
Más mérkőzések eredményeinek
kommentálása
Játékvezetők

díj

rendező klub

az itt nem szabályozott
pontokban ld. a VSZ 14.
mellékletét
alkalmanként és
személyenként

automatikus

alkalmanként és
személyenként

automatikus

rendező klub

esetenként

automatikus

300,00 €

rendező klub

esetenként

automatikus

pénzbüntetés

300,00 €

rendező klub

esetenként

automatikus

pénzbüntetés

100,00 €

rendező klub

esetenként

automatikus

pénzbüntetés

100,00 €

rendező klub

esetenként

automatikus

pénzbüntetés

350,00 €

klub

pénzbüntetés

100,00 €

pénzbüntetés

az itt nem szabályozott
pontokban ld. a VSZ 15.
mellékletét
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Játékvezetők feladatai

Játékvezetői díjak

Játékvezető-ellenőrök
Játékvezetők késése, meg nem
jelenése
Liga Játékvezetői Testülete

Orvos nincs a helyszínen időben

pénzbüntetés

10,00 €

rendező klub

az itt nem szabályozott
pontokban ld. a VSZ 15.
mellékletét
az itt nem szabályozott
pontokban ld. a VSZ 15.
mellékletét
az itt nem szabályozott
pontokban ld. a VSZ 15.
mellékletét
az itt nem szabályozott
pontokban ld. a VSZ 15.
mellékletét
az itt nem szabályozott
pontokban ld. a VSZ 15.
mellékletét
percenként,
ha a rendező klub biztosítja
az orvost
percenként
ha valamely más szervezet
biztosítja az orvost a klubbal
kötött szerződés alapján
ha a rendező klub biztosítja
az orvost
ha valamely más szervezet
biztosítja az orvost a klubbal
kötött szerződés alapján

automatikus

Orvos nincs a helyszínen időben

pénzbüntetés

10,00 €

eü. szolgáltató

Orvos idő előtt távozik

pénzbüntetés

150,00 €

rendező klub

Orvos idő előtt távozik

pénzbüntetés

150,00 €

eü. szolgáltató

eljárási díj

30,00 €

klub

esetenként

automatikus

eljárási díj

75,00 €

klub

első alkalommal

automatikus

eljárási díj

150,00 €

klub

második alkalommal

automatikus

Edzői licensz internetes ellenőrzése
Nincs edző megjelölve a nevezési
lapon vagy a megjelölt edzőnek
nincs licensze
Nincs edző megjelölve a nevezési
lapon vagy a megjelölt edzőnek
nincs licensze

automatikus

automatikus
automatikus
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Nincs edző megjelölve a nevezési
lapon vagy a megjelölt edzőnek
nincs licensze
Nincs edző megjelölve a nevezési
lapon vagy a megjelölt edzőnek
nincs licensze
Sportszerűtlen magatartás edzőként
vagy hivatalos személyként
Hat főnél több személy a
cserepadnál
Hat főnél több személy a
cserepadnál
Illetéktelen személy a
Versenybíróság fülkéjénél vagy a
büntetőpadoknál
Illetéktelen személy a
Versenybíróság fülkéjénél vagy a
büntetőpadoknál
Illetéktelen személy a
Versenybíróság fülkéjénél vagy a
büntetőpadoknál
Illetéktelen személy a
Versenybíróság fülkéjénél vagy a
büntetőpadoknál
Illetéktelen személy a
Versenybíróság fülkéjénél vagy a
büntetőpadoknál
Nézők a számukra tiltott helyen
Nézők a számukra tiltott helyen
Nézők a számukra tiltott helyen
Nevezés a mérkőzésre

klub

harmadik és minden további
alkalommal

automatikus

fegyelmi eljárás

klub

harmadik és minden további
alkalommal

MJSZ Fegyelmi Bizottság

fegyelmi eljárás

hivatalos
személy

eljárási díj

pénzbüntetés

150,00 €

175,00 €

klub

fegyelmi eljárás

Liga Fegyelmi Bizottság
alkalmanként

klub

automatikus
MJSZ Fegyelmi Bizottság

pénzbüntetés

100,00 €

2 000,00 €

illetéktelen
személy illetve
klubja

Liga Elnökség

pénzbüntetés

100,00 €

2 000,00 €

rendező klub

Liga Elnökség

pályalicensz
megvonása

0 mérkőzés

meghatározatlan
ideig

rendező klub

Liga Elnökség

fegyelmi eljárás

illetéktelen
személy

MJSZ Fegyelmi Bizottság

fegyelmi eljárás

rendező klub

MJSZ Fegyelmi Bizottság

rendező klub

Liga Elnökség

rendező klub

Liga Elnökség

rendező klub

MJSZ Fegyelmi Bizottság

pénzbüntetés
pályalicensz
megvonása
fegyelmi eljárás

300,00 €
0 mérkőzés

3 000,00 €
meghatározatlan
ideig

az itt nem szabályozott
pontokban ld. a VSZ 14.
mellékletét
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Játékos játékjogosultságának
internetes ellenőrzése

eljárási díj

20,00 €

klub

ki nem állás

pénzbüntetés

2 000,00 €

klub

ki nem állás

pénzbüntetés

5 000,00 €

klub

ki nem állás

pénzbüntetés

10 000,00 €

klub

ki nem állás

pályaválasztói
jog megvonása a
fegyelmi
fegyelmi eljárás bizottság által
meghatározott
számú
mérkőzésre

ki nem állás

felfüggesztés

ki nem állás

kártérítés

0 mérkőzés

klub
tisztségviselője

MJSZ Fegyelmi Bizottság

klub

meg nem jelenés

pénzbüntetés

5 000,00 €

klub

meg nem jelenés

pénzbüntetés

10 000,00 €

klub

0 mérkőzés

Versenyiroda

meghatározatlan
ideig

2 000,00 €

felfüggesztés

Versenyiroda

MJSZ Fegyelmi Bizottság

pénzbüntetés

meg nem jelenés

Versenyiroda

klub

meg nem jelenés

meg nem jelenés

automatikus

klub kizárása

klub

pályaválasztói
jog megvonása a
fegyelmi
fegyelmi eljárás bizottság által
meghatározott
számú
mérkőzésre

játékosonként és
alkalmanként
alapszakaszban,
alkalmanként
rájátszásban, döntőt kivéve,
alkalmanként
döntőben, alkalmanként

az ellenfél által igazolt
költségek erejéig
alapszakaszban,
alkalmanként
rájátszásban, döntőt kivéve,
alkalmanként
döntőben, alkalmanként

MJSZ Fegyelmi Bizottság
Versenyiroda
Versenyiroda
Versenyiroda

klub kizárása

klub

MJSZ Fegyelmi Bizottság

meghatározatlan
ideig

klub
tisztségviselője

MJSZ Fegyelmi Bizottság
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meg nem jelenés
várakozási időt meghaladó késés, a
mérkőzést lejátszották
várakozási időt meghaladó késés, a
mérkőzést lejátszották
várakozási időt meghaladó késés, a
mérkőzést lejátszották

kártérítés

klub

eljárási díj

0,00 €

2 000,00 €

klub

eljárási díj

0,00 €

5 000,00 €

klub

eljárási díj

0,00 €

10 000,00 €

klub

Egy már kiadott mezszám újbóli
felhasználása más játékos részére
Egy játékos több mezszámot visel
ugyanabban a csapatban
Nem megfelelő névfelirat vagy
számozás
A csapatkapitány (alkapitány)
mezéről hiányzik a jelzés
Nincs két megegyező számozású,
elütő színű mezgarnitúra
Nincsenek ideiglenes mezek a
klubnál
Nincs tartalék mez a sérült mez
pótlására

döntőben, alkalmanként

MJSZ Fegyelmi Bizottság
MJSZ Fegyelmi Bizottság
MJSZ Fegyelmi Bizottság
MJSZ Fegyelmi Bizottság

az itt nem szabályozott
pontokban ld. a VSZ 14.
mellékletét

Játékidő, bemelegítés, hosszabbítás
A vendégcsapat nem kap előírt
mennyiségű korongot edzéshez
és/vagy bemelegítéshez
A szünet hossza a Liga előzetes
engedélye nélkül eltér az előírttól
Jégfelújítás elmarad
Kérelem előírásostól eltérő
mezszám használatára

az ellenfél által igazolt
költségek erejéig
alapszakaszban,
alkalmanként
rájátszásban, döntőt kivéve,
alkalmanként

pénzbüntetés

300,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

300,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

100,00 €

rendező klub

alkalmanként

automatikus

eljárási díj

100,00 €

klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

100,00 €

klub

játékosonként és
alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

100,00 €

klub

pénzbüntetés

100,00 €

klub

pénzbüntetés

100,00 €

klub

pénzbüntetés

1 500,00 €

klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

500,00 €

klub

alkalmanként

automatikus

pénzbüntetés

500,00 €

klub

alkalmanként

automatikus

játékosonként és
alkalmanként
játékosonként és
alkalmanként
játékosonként és
alkalmanként

automatikus
automatikus
automatikus
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A csapat nem jóváhagyott mezben
lép pályára

pénzbüntetés

Játékra nem jogosult játékos
szerepeltetése

megállapított
eredmény

Mérkőzés elmarad vagy félbeszakad
az egyik félnek felróható okból

megállapított
eredmény

Mérkőzés elmarad vagy félbeszakad
mindkét félnek felróható okból

megállapított
eredmény

Óvási díj

klub

alkalmanként

automatikus

vétkes klub

alkalmanként

Versenyiroda

vétkes klub

alkalmanként

Versenyiroda

0-5

mindkét klub

alkalmanként

Versenyiroda

eljárási díj

100,00 €

klub

alkalmanként

automatikus

Fellebbezési díj

eljárási díj

200,00 €

klub

alkalmanként

automatikus

Mérkőzés elmarad vagy félbeszakad
az egyik félnek felróható okból

kártérítés

klub

alkalmanként

Versenyiroda

Kártérítés nem történik meg időben

pontlevonás

vétkes klub

Kártérítés nem történik meg időben

megállapított
eredmény

Kártérítés nem történik meg időben

fegyelmi eljárás

vétkes klub

nyolc napnál régebbi tartozások

pontlevonás

vétkes klub

nyolc napnál régebbi tartozások

megállapított
eredmény

játékost nem enged el a klubja a
válogatottba
játékost nem enged el a klubja a
válogatottba

3 000,00 €
0-5 vagy a
pályán elért
eredmény
0-5 vagy a
pályán elért
eredmény

győzelem

győzelem

vétkes klub

vétkes klub

játékjog
felfüggesztése

játékos

fegyelmi eljárás

klub

alapszakaszban,
mérkőzésenként a kártérítés
megfizetéséig
rájátszásban,
mérkőzésenként a kártérítés
megfizetéséig

automatikus

automatikus
Fegyelmi Bizottság

alapszakaszban,
mérkőzésenként a kártérítés
megfizetéséig
rájátszásban,
mérkőzésenként a kártérítés
megfizetéséig
a válogatott meghívó
időtartamára

automatikus

automatikus
Versenyiroda
Fegyelmi Bizottság
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Liga érdekeit sértő nyilatkozat

fegyelmi eljárás

Liga érdekeit sértő nyilatkozat

pénzbüntetés

figyelmeztetés

3 000,00 €

nyilatkozó
klubja

Liga Elnökség

Liga érdekeit sértő nyilatkozat

pénzbüntetés

figyelmeztetés

3 000,00 €

nyilatkozó

Liga Elnökség

Liga érdekeit sértő nyilatkozat

felfüggesztés

figyelmeztetés

meghatározatlan
ideig

nyilatkozó

Liga Elnökség

Játékvezetők bírálata a mérkőzést
követő 24 órán belül
Játékvezetők bírálata a mérkőzést
követő 24 órán belül
Játékvezetők bírálata a mérkőzést
követő 24 órán belül
Játékvezetők bírálata a mérkőzést
követő 24 órán belül
Nyilatkozat nem a jóváhagyott
nyilatkozó fal előtt
Távolmaradás vagy részleges
távolmaradás TRIM Meetingről
Távolmaradás vagy részleges
távolmaradás idénynyitó
sajtótájékoztatóról
Távolmaradás vagy részleges
távolmaradás rájátszás előtti
sajtótájékoztatóról
Mérkőzés végi sajtónyilatkozat
megtagadása
Mérkőzés rendezése a „hazai”
pályától eltérő helyszínen esetében a
Versenyszabályzattól történő eltérés
Mérkőzés felvételének rögzítésével
kapcsolatosan (pl.: felvétel
készítésének elmulasztása, a
felvétel átadásának elmulasztása) a
Versenyszabályzattól történő eltérés

Liga Elnökség

fegyelmi eljárás

Liga Elnökség

pénzbüntetés

figyelmeztetés

1 000,00 €

nyilatkozó
klubja

Liga Elnökség

pénzbüntetés

figyelmeztetés

1 000,00 €

nyilatkozó

Liga Elnökség

felfüggesztés

figyelmeztetés

meghatározatlan
ideig

nyilatkozó

Liga Elnökség

pénzbüntetés

figyelmeztetés

1 000,00 €

rendező klub

alkalmanként

Liga Elnökség

pénzbüntetés

200,00 €

500,00 €

klub

alkalmanként

Liga Elnökség

pénzbüntetés

200,00 €

1 000,00 €

klub

alkalmanként

Liga Elnökség

pénzbüntetés

200,00 €

1 000,00 €

klub

alkalmanként

Liga Elnökség

pénzbüntetés

400,00 €

klub

alkalmanként

Liga Elnökség

pénzbüntetés

100,00 €

1 000,00 €

rendező klub

alkalmanként

Versenyiroda

pénzbüntetés

100,00 €

1 000,00 €

klub

alkalmanként

Versenyiroda
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Jegyzőkönyv Versenyirodához
történő beküldésének elmulasztása
A kezdő sorra vonatkozó
szabályozás megszegése

pénzbüntetés

50,00 €

pénzbüntetés

50,00 €

300,00 €

klub

alkalmanként

Versenyiroda

klub

alkalmanként

Versenyiroda
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET – HOSSZABBÍTÁS ÉS BÜNTETŐPÁRBAJ

A HOSSZABBÍTÁS ÉS A BÜNTETŐPÁRBAJ SZABÁLYAI

1. Általános szabályok
a) Alap-, illetve középszakasz
Az alap-, illetve a középszakasz során, ha egy mérkőzés 3. harmadát követően döntetlenre állnak a
csapatok, mindkét csapat 1-1 pontot szerez. A csapatok ezt követően 3 mezőnyjátékossal és 1
kapussal hosszabbítást játszanak, melynek időtartama maximum 5 perc. Az a csapat, amely a
hosszabbítás során az első gólt szerzi megnyeri a mérkőzést (a továbbiakban: hirtelen győzelem) és
további 1 pontot kap.
A hosszabbítás 3 perc szünetet követően kezdődik. A játékosok a szünet alatt a saját cserepadjaikon
maradnak. A csapatok a hosszabbításra nem cserélnek térfelet, tehát a védekező harmad ugyanaz,
mint az 1. és 3. harmadban. A kapusoknak a saját cserepadjukhoz kell menniük a szünet alatt, a
büntetett játékosoknak azonban a büntetőpadon kell maradniuk. Amennyiben egy büntetett játékos
elhagyja a büntetőpadot, a játékvezetőknek vissza kell küldeni őt a büntetőpadra, további büntetéssel
azonban nem kell sújtania, kivéve, ha más szabálytalanságot is elkövet.

b) Rájátszás és döntő
A rájátszás és a döntő során, ha egy mérkőzés 3. harmadát követően döntetlenre állnak a csapatok, a
mérkőzés további harmadokkal folytatódik a hirtelen győzelemig. A hosszabbítást a csapatok 4
mezőnyjátékossal és 1 kapussal játsszák.
A hosszabbítás normál, 15 perces szünetet követően kezdődik, mely előtt a jeget fel kell újítani. A
csapatok a hosszabbításra, illetve minden további harmadot megelőzően térfelet cserélnek.

2. Büntetések
a) Alap-, illetve középszakasz
Ha a rendes játékidő végén a csapatok 5 a 3 ellen játszanak, a hosszabbítás 5 a 3 ellen kezdődik. Amikor
a játékosok létszáma eléri az 5 a 4-et, vagy az 5 az 5-öt, akkor a következő játékmegszakítás során a
játékosok létszáma 4 a 3-ra, vagy 3 a 3-ra rendeződik, a játékszituációnak megfelelően.
Ha a rendes játékidő végén a csapatok 4 a 4 ellen játszanak, a hosszabbítás 3 a 3 ellen kezdődik.
Ha a rendes játékidő végén a csapatok 3 a 3 ellen játszanak, a hosszabbítás 3 a 3 ellen kezdődik. Amikor
a játékosok létszáma eléri a 4 a 4-et, az 5 a 4-et, vagy az 5 az 5-öt, akkor a következő játékmegszakítás
során a játékosok létszáma 3 a 3-ra, vagy 4 a 3-ra rendeződik, a játékszituációnak megfelelően.

Egy csapat jégen tartózkodó mezőnyjátékosainak száma sosem csökkenhet 3 alá. Ez egy 4. és/vagy
egy 5. mezőnyjátékos beállását teheti szükséggé a játékmenet során kiszabott büntetésekre
tekintettel. (lásd: Referencia táblázat 1.)
Ha egy csapatot büntetéssel sújtanak a hosszabbításban, a csapatok 4 a 3 ellen játszanak. Ha mindkét
csapat ellen kisbüntetést ítélnek ugyanabban a játékmegszakításban (és más büntetés nem kerül
kiszabásra), a csapatok 3 a 3 ellen folytatják a játékot.
A hosszabbításban, ha egy csapatot oly módon büntetnek, ami kettős emberhátrányhoz vezet, a vétkes
csapat létszáma 3 mezőnyjátékos marad, míg a vétlen csapatnál egy 5. mezőnyjátékos is pályára
léphet.
A kettős emberhátrány leteltét követő első játékmegszakítás alkalmával a csapatok létszáma
visszarendeződik 4 a 3-ra, vagy 3 a 3-ra, a játékszituációnak megfelelően. (lásd: Referencia táblázat 2.)
Az egybeeső büntetéseknek nincs kihatása a jégen lévők létszámára a hosszabbításban.

b) Rájátszás és döntő
Ha a rendes játékidő végén a csapatok 5 a 3 ellen játszanak, a hosszabbítás 5 a 3 ellen kezdődik. Amikor
a játékosok létszáma eléri az 5 a 4-et, vagy az 5 az 5-öt, akkor a következő játékmegszakítás során a
játékosok létszáma 4 a 3-ra, vagy 4 a 4-re rendeződik, a játékszituációnak megfelelően.
Ha a rendes játékidő végén a csapatok 4 a 4 ellen játszanak, a hosszabbítás 3 a 3 ellen kezdődik.
Ha a rendes játékidő végén a csapatok 3 a 3 ellen játszanak, a hosszabbítás 3 a 3 ellen kezdődik. Amikor
a játékosok létszáma eléri a 4 a 4-et, az 5 a 4-et, vagy az 5 az 5-öt, akkor a következő játékmegszakítás
során a játékosok létszáma 3 a 3-ra, 4 a 3-ra, vagy 4 a 4-re rendeződik, a játékszituációnak
megfelelően.
Egy csapat jégen tartózkodó mezőnyjátékosainak száma sosem csökkenhet 3 alá. Ez egy 4. és/vagy
egy 5. mezőnyjátékos beállását teheti szükséggé a játékmenet során kiszabott büntetésekre
tekintettel. (lásd: Referencia táblázat 3.)
Ha egy csapatot büntetéssel sújtanak a hosszabbításban, a csapatok 4 a 3 ellen játszanak. Ha mindkét
csapat ellen kisbüntetést ítélnek ugyanabban a játékmegszakításban (és más büntetés nem kerül
kiszabásra), a csapatok 4 a 4 ellen folytatják a játékot.
A hosszabbításban, ha egy csapatot oly módon büntetnek, ami kettős emberhátrányhoz vezet, a vétkes
csapat létszáma 3 mezőnyjátékos marad, míg a vétlen csapatnál egy 5. mezőnyjátékos is pályára
léphet.
A kettős emberhátrány leteltét követő első játékmegszakítás alkalmával a csapatok létszáma
visszarendeződik vagy 4 a 3-ra, vagy 4 a 4-re, a játékszituációnak megfelelően. (lásd: Referencia
táblázat 4.)
Az egybeeső büntetéseknek nincs kihatása a jégen lévők létszámára a hosszabbításban.
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3. Büntetőpárbaj
A Liga alap- és középszakasz mérkőzései során, ha a hosszabbítást követően is döntetlen az állás, a
mérkőzés büntetőpárbajjal folytatódik az alábbi szabályok szerint:
1) A büntetőpárbaj közvetlenül a hosszabbítás befejezését követően kezdődik, a büntetőpárbaj
előtt nem kerül sor jégfelújításra.
2) A büntetőpárbaj csapatonként 5-5 különböző játékos büntetőlövésével kezdődik. A büntetőt
lövő játékosokat nem kell előzetesen megnevezni. Valamennyi a mérkőzés nevezési lapon
szereplő játékos jogosult részt venni a büntetőpárbajban, a 3) pontban foglalt kivételekkel.
3) Azon játékosok, akiknek a büntetése a hosszabbítás időtartamának leteltekor még érvényben
van, nem jogosultak büntetőt lőni és a büntetőpárbaj alatt a büntetőpadon, vagy az öltözőben
kell tartózkodniuk. Azon játékosoknak, akik a büntetőpárbaj során kiszabott büntetésüket
töltik, ugyancsak a büntetőpadon, vagy az öltözőben kell tartózkodniuk.
4) A hazai csapat választja ki, hogy elsőként vagy másodikként lő büntetőt.
5) A kapusok a büntetőpárbaj során azokat a kapukat védik, amelyeket a hosszabbítás során
védtek. A kapusok az ellenfél büntetőlövése közben a saját kapuselőterük területén
maradhatnak.
6) A kapusok bármely büntetőlövést követően cserélhetnek.
7) A csapatok játékosai felváltva lövik a büntetőket mindaddig, amíg az egyik csapat hibázik és a
másik gólt lő. Az ezt követően fennmaradó büntetőlövéseket nem kell elvégezni.
8) Ha az eredmény az 5-5 büntetőlövést követően továbbra is döntetlen, a büntetőpárbaj tovább
folytatódik, a korábban büntetőt elvégző, vagy büntetőt még nem lövő játékosokkal. A
büntetőpárbaj ezen szakasza előtt a büntetőlövések sorrendjét fel kell cserélni. Akár ugyanaz
a játékos is lőheti csapata valamennyi büntetőjét. A mérkőzés akkor ér véget, amikor egy pár
lövése során az egyik csapat hibázik és a másik gólt lő.
9) A mérkőzés végeredményébe csak a győztes gólt kell beszámítani, amelyet a győztes gólt
szerző játékos és a vesztes kapus egyéni statisztikájában is figyelembe kell venni.
10) Amennyiben egy csapat nem vesz részt a büntetőpárbajban, a mérkőzést – és az ahhoz
kapcsolódó pontokat – a másik csapat győzelmével kell jóváírni.

Referencia tábla 1.
Érvényben lévő büntetések a hosszabbítás kezdete előtt – Alap-, illetve középszakasz
Pl.

Idő a 3.
harmadban

„A” csapat

„B” csapat

Megoldás

1)

19:10

A5 – 2 perc

B17 – 2 perc

Az eredményjelzőre kiírt büntetések érvényben
maradnak, a hosszabbítás 3 a 3 elleni játékkal
kezdődik. A játékosokat a büntetésük leteltekor vissza
kell engedni a jégre, így a mezőnyjátékosok száma 4 a
4. Az ezt követő játékmegszakításkor a játékosok
létszámát 3 a 3-ra kell rendezni.

2)

19:10

A5 – 2 perc

B17 – 2 perc

19:50

A7 – 2 perc

A csapatok a hosszabbítást 3(A) a 4(B) elleni játékkal
kezdik. Az A5 és B17 játékosok büntetésének leteltekor
a játékosokat vissza kell engedni a pályára, így a jégen
lévők
létszáma
4(A)
az
5(B).
Az első
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játékmegszakításkor (ha A7 büntetése még nem telt
le), a létszámot 3(A) a 4(B)-re kell korrigálni. A7
büntetésének leteltekor vissza kell engedni a pályára,
az ezt követő játékmegszakításkor a játékosok
létszámát 3 a 3-ra kell rendezni.
3)

19:10

A5 – 2 perc

19:25

4)

B17 – 2 perc

19:40

A7 – 2 perc

19:10

A5 – 2 perc

19:30

A7 – 2 perc

19:40

5)

19:10

B36 – 2 perc

A5 – 2 perc

19:20
19:30

B17 -2 perc

B17 – 2 perc
A7 – 2 perc

19:40

B36 – 2 perc

A hosszabbítás 3(A) a 4(B) elleni játékkal kezdődik. A
büntetések normál leteltekor a játékosokat vissza kell
engedni a jégre. A játék folytatása során az 5 az 5 elleni
játékszituáció kialakulása lehetséges, a pályán lévő
játékosok
számát
azonban
a
következő
játékmegszakítás
alkalmával
a
hosszabbítás
szabályaihoz kell igazítani.
A hosszabbítás 3 a 3 elleni játékkal kezdődik. A
büntetések normál leteltekor a játékosokat vissza kell
engedni a jégre. A játék folytatása során az 5 az 5
elleni játékszituáció kialakulása lehetséges, a pályán
lévő játékosok számát azonban a következő
játékmegszakítás alkalmával a hosszabbítás
szabályaihoz kell igazítani.
A hosszabbítás 3 a 3 elleni játékkal kezdődik. A
büntetések normál leteltekor a játékosokat vissza kell
engedni a jégre. A játék folytatása során az 5 az 5
elleni játékszituáció kialakulása lehetséges, a pályán
lévő játékosok számát azonban a következő
játékmegszakítás alkalmával 4(A) a 3(B)-ra, vagy 3 a
3-ra kell igazítani, az adott játékszituációnak
megfelelően.

Referencia tábla 2.
A hosszabbítás során kiszabott büntetések – Alap-, illetve középszakasz
Pl.

Idő a
hosszabbításban

„A” csapat

1)

0:30

A23 – 2 perc

1:00

1:30

„B” csapat

„A” csapat – 3 mezőnyjátékos
„B” csapat – 4 mezőnyjátékos
B17 – 2 perc

A7 – 2 perc

Jégen tartózkodók létszáma

„A” csapat – 3 mezőnyjátékos
„B” csapat – 3 mezőnyjátékos
„A” csapat – 3 mezőnyjátékos
„B” csapat – 4 mezőnyjátékos

Amikor „A” csapat megkapja a második kisbüntetést is, „B” csapat létszámát ki kell egészíteni egy
játékossal. Az A23 játékos büntetésének leteltével a jégen lévők létszáma 4 a 4 lesz és egy újabb
játékmegszakítás alkalmával kell kiigazítani a létszámot 3 a 3-ra. Ha a játékmegszakításkor a B17
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játékos büntetése letelt (még mielőtt az A7 játékosé is letelne), a jégen lévők létszáma 3(A) a 4(B)-re
módosul. Ha nem kerül sor játékmegszakításra mielőtt mindkét (B17, A7) játékos visszatérne a letelt
büntetését követően, a jégen lévők létszáma 4 a 4 lesz, amelyet a következő játékmegszakítás
alkalmával kell 3 a 3-ra igazítani. B17 és A7 játékosok visszatérésekor a jégen tartózkodók létszáma
ismét 4 a 4 lesz, amelyet – a hosszabbítás teljes létszámának megfelelően – a következő
játékmegszakítás alkalmával kell 3 a 3-ra korrigálni.
2)

0:30

A23 – 2 perc

B17 – 2 perc

„A” csapat – 3 mezőnyjátékos
„B” csapat – 3 mezőnyjátékos

Az egybeeső büntetéseknek nincs kihatása a jégen lévők létszámára a hosszabbításban.

Referencia tábla 3.
Érvényben lévő büntetések a hosszabbítás kezdete előtt – Rájátszás és döntő
Pl.

Idő a 3.
harmadban

2)

19:10

A5 – 2 perc

19:30

A7 – 2 perc

„A” csapat

19:40

3)

19:10

19:40

Megoldás

B17 – 2 perc

A hosszabbítás 3 a 3 elleni játékkal kezdődik. Az
A5 és B17 játékosok büntetésének leteltét
követő első játékmegszakítás alkalmával a
játékosokat vissza kell engedni, azonban a jégen
tartózkodók száma továbbra is 3 a 3. Ez lehetővé
teszi, hogy a büntetésüket töltő játékosok (A7,
B36) a büntetésük letelte után közvetlenül
visszatérhessenek a jégre, ezzel a csapatok
létszáma 4 a 4-re rendeződjön. A további játék
során az 5 az 5 elleni játékszituáció kialakulása
lehetséges, a pályán lévő játékosok számát
azonban a következő játékmegszakítás
alkalmával a hosszabbítás szabályaihoz kell
igazítani.

B36 – 2 perc

A5 – 2 perc

19:20
19:30

„B” csapat

B17 – 2 perc
A7 – 2 perc
B36 – 2 perc

A hosszabbítás 3 a 3 elleni játékkal kezdődik. A
büntetések normál leteltét követően a játékosok
visszatérhetnek a jégre. A további játék során az
5 az 5 elleni játékszituáció kialakulása
lehetséges, a pályán lévő játékosok számát
azonban a következő játékmegszakítás
alkalmával ki kell igazítani vagy 4 a 3-ra, vagy 4
a 4-re a játékszituációnak megfelelően.
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Referencia tábla 4.
A hosszabbítás során kiszabott büntetések – Rájátszsá és döntő
Pl.

Idő a
hosszabbításban

„A” csapat

1)

0:30

A23 – 2 perc

1:00

1:30

„B” csapat

Jégen tartózkodók létszáma
„A” csapat – 3 mezőnyjátékos
„B” csapat – 4 mezőnyjátékos

B17 – 2 perc

A7 – 2 perc

„A” csapat – 3 mezőnyjátékos
„B” csapat – 3 mezőnyjátékos
„A” csapat – 3 mezőnyjátékos
„B” csapat – 4 mezőnyjátékos

Amikor „A” csapat megkapja a második kisbüntetést is, „B” csapat létszámát ki kell egészíteni egy
játékossal. Az A23 játékos büntetésének leteltével a jégen lévők létszáma 4 a 4 lesz és egy újabb
játékmegszakítás alkalmával kell kiigazítani a létszámot 3 a 3-ra. Ha a játékmegszakításkor a B17
játékos büntetése letelt (még mielőtt az A7 játékosé is letelne), a jégen lévők létszáma 3(A) a 4(B)-ra
módosul. Ha nem kerül sor játékmegszakításra mielőtt mindkét (B17, A7) játékos visszatérne a letelt
büntetését követően, a jégen lévők létszáma 4 a 4 lesz, amelyet a következő játékmegszakítás
alkalmával kell 3 a 3-ra igazítani. B17 és A7 játékosok visszatérésekor a jégen tartózkodók létszáma
– a hosszabbítás teljes létszámának megfelelően – 4 a 4 lesz.
2)

0:30

A23 – 2 perc

B17 – 2 perc

„A” csapat – 4 mezőnyjátékos
„B” csapat – 4 mezőnyjátékos

Az egybeeső büntetéseknek nincs kihatása a jégen lévők létszámára a hosszabbításban.
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET – KÖLCSÖNADÁSI LAP
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET – VILLÁMIGAZOLÁSI LAP
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET – COACH’S CHALLENGE30
COACH’S CHALLENGE
A coach’s challenge lehetőségével a csapat vezetőedzője tud élni abban az esetben, ha úgy ítéli meg,
hogy a játékhelyzet videó gólbíró rendszer használatával történő felülvizsgálata szükséges és a
mérkőzés során még nem élt az időkérésre vonatkozó jogával.
Coach’s challenge az alábbi szituációk felülvizsgálata érdekében kezdeményezhető:
i) a korong áthaladt-e a gólvonalon;
j) a korong a kapuba került-e mielőtt a kapu elmozdult;
k) a korong a játékidő letelte előtt vagy után került-e a kapuba a harmad végén;
l) a korongot kézzel vagy lábbal irányították vagy rúgták a kapuba, vagy a támadó játékos
szándékosan irányította-e bármely testrészével a kapuba;
m) a korong a játékvezetőről került-e a kapuba;
n) a korongot a támadó mezőnyjátékos magas bottal ütötte-e meg a keresztvas magassága
felett, mielőtt a korong a kapuba került;
o) a korong a kapus akadályozása következtében haladt-e át a gólvonalon;
p) egy támadó játékos a helyezkedése, vagy fizikai kontaktus által gátolta-e a kapus szabad
mozgását a kapuelőtérben, vagy akadályozta-e a védésben.
A coach’s challenge-t az adott csapat vezetőedzője kezdeményezi a rendelkezésére álló „Coach’s
challenge” tábla a jégen tartózkodó játékvezetőnek történő átadása által. A játékvezető a táblát
mindaddig magánál tartja, ameddig a szituáció videó elemzésére sor kerül.
Játékmegszakításonként és csapatonként egy-egy coach’s challenge engedélyezett.
A coach’s challenge-t még a játékmegszakítás vége előtt kell kezdeményezni. Ha a coach’s challenge
eredményeképpen a jégen hozott ítélet nem kerül visszavonásra, a challenge-t kezdeményező csapat
elveszíti a jogát az időkérésre. Ha a coach’s challenge eredményeképpen a jégen hozott ítélet
visszavonásra kerül, a challenge-t kezdeményező csapatnak megmarad a joga az időkérésre. A
jegyzőkönyvvezetőnek kötelessége minden coach’s challenge időpontját az Eseménynaplóban
rögzíteni.
Amint a vezetőedző kezdeményezi a coach’s challenge-et, a játékvezető (vagy vonalbíró), aki az adott
játékhelyzetet megítélte, köteles azonnal konzultálni a többi játékvezetővel (vonalbíróval), és még
mielőtt a felvételt megtekintenék, egyeztetnek az alábbiakról:
a) mi volt a játékvezető (vonalbíró) jégen hozott ítélete; és
b) mi az, amit a játékvezető (vonalbíró) a játékhelyzet során a jégen megfigyelt.
c) a játékvezetőknek a konzultációt követően még a jégen meg kell hozniuk az ítéletüket,
arra az esetre, ha a videó gólbíró rendszer által történt visszanézés inkonkluzív. Erről az
ítéletről a csapatokat a vonalbíróknak tájékoztatniuk kell, ezt az ítéletet a videó gólbíró
rendszer használatával megváltoztathatják vagy helyben hagyhatják.
A játékhelyzet ezután együtt megvizsgálják játékvezetők a pályán, majd ezt követően a zsűrifülkében
a videó gólbíró rendszer használatával. Ehhez a rendelkezésükre álló összes felvételt felhasználják.
A játékhelyzet újbóli áttekintését és a videó gólbíró rendszer felvételeinek megtekintését követően a
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játékvezetők eldöntik, megerősítik vagy visszavonják-e a jégen eredetileg hozott ítéletet. A végső
döntés meghozatalát követően a játékvezető értesíti a jegyzőkönyvvezetőt, majd a jégen bejelenti a
döntést.
A jégen hozott ítélet csakis abban az esetben vonható vissza, ha megállapítást nyert, hogy azt
helytelenül hozták meg. Ha a felülvizsgálat eredménye bizonytalan, és/vagy nem állapítható meg
világosan, helyes volt-e az ítélet, úgy a játékvezetők jégen hozott ítélete lesz az irányadó.
Amennyiben a jégen hozott ítélet megváltoztatásra kerül, úgy a játékvezető (vonalbíró) a nála lévő
„Coach’s challenge” táblát visszaadja a challenge-et kérő csapat vezetőedzőjének annak érdekében,
hogy a csapat szükség esetén ismét élni tudjon a challenge lehetőségével. Amennyiben a jégen hozott
ítélet változatlanul érvényben marad, úgy a játékvezető (vonalbíró) a „Coach’s challenge” táblát a
zsűrifülkében hagyja, az csak a mérkőzését végét követően kerül visszaadásra a csapat számára.
A csapatok által kezdeményezett coach’s challenge-nek az edzői stáb által nyújtott információn kell
alapulnia.
Ha bármelyik csapat coach’s challenge-t kezdeményez, de a játékvezető saját döntése nyomán elrendeli
a szituáció videó elemzését, úgy tekintendő, mintha a challenge nem került volna kikérésre. Így az adott
csapatnak megmarad a joga az időkérésre.
A coach’s challenge jelen dokumentumban nem szabályozott eljárásrendjére az IIHF mindenkor
hatályos Szabálykönyvében és az IIHF Sport Regulations-ben foglaltak az irányadóak.
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