
ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS UTÁNPÓTLÁS 
BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

(az MJSZ keretein belül) 
Résztvevő csapatok: 
Jászberényi Fókák, Kazincbarcikai Ördögök, Szabolcsi Sólymok, Miskolci 
Jegesmedvék, Gepárd JSE Budapest ,Sopron HC,Kikörös HC
 
Versenyidőszak: 2011. november 1.- 2012. március 31.
Tervezett torna napok száma: 7
Lebonyolítás

 
Tornarendszerben az összes csapat részvételével. Minden résztvevő csapat köteles 
legalább egy tornát rendezni, melynek a költségeit állja. Csapatnevezési díj nincs.
 
A tornák helyszínei: Jégpalota (Budapest), Jászberény, MIskolc, Kazincbarcika, 
Nyíregyháza,Kiskőrös, Sopron nem rendez!
Rendelkezések

- A mérkőzéseken csak az MJSZ által regisztrált, érvényes orvosi igazolással 
rendelkező játékosok vehetnek részt.
-A mérkőzéssorozatban a játék folyamán 90 másodpercenként 
játékmegszakítással egybekötött sorcserét kell végrehajtani. A játékban 
résztvevő sorokat külön nem kell jelölni,de a Mérkőzés Nevezési Lapon  fel kell 
tüntetni.Minden csapat három sorral ( EK,KK,SERD).

- A mérkőzések  3x18 percig tartanak tiszta játékidővel. A harmadok között 2 perc 
pihenőidővel, a csapatok nem mennek az öltözőbe!

- Csak megfelelő korosztályos sorok játszhatnak egymás ellen,lehetőség szerint a 
kapus is a korosztályból kell kikerüljön.(legalább 2 kapus)

- A csere játékosokat sorhoz kell rendelni, de nem kell külön  karszalaggal 
jelölni. Cserejátékos csak sérülés esetén szerepelhet a megjelölttől eltérő 
sorban. Mérkőzés közben a sorok közötti játékos csere tilos. A korongot a játék 
megszakításának helyén kell ismét játékba hozni. 

- Kapus helyett mezőnyjátékost nem lehet a pályára küldeni.
- Az ifjúsági-junior csapatok maximum 3x20 perc tiszta játékidővel,folyamatos 

cserével,külön mérkőzést játszanak a sorsolásnak megfelelően a bajnokságon 
belül,tornarendszerben. 

 
Játékvezetők
 
A mérkőzéseket két játékvezető vezeti. A játékvezetőket a hazai csapat biztosítja 
szükség esetén a Játékvezetői Testülettel egyeztetve. (Törekedni kell, a helyi már 
Játékvezetői vizsgával rendelkezők igénybevételére.) 
 
Speciális szabályok
 
A nyíregyházi pálya méretei és adottságai miatt az in-line les szabály alkalmazandó. 
Ugyanitt a csapatok 4+1 létszámmal vannak jelen a jégen. (A többi pályán az IIHF 
szabályai érvényesek.)
 
Versenybíróság
 
A tornákon a versenybíróságnak minimum két tagból kell állnia. (Törekedni kell, hogy 
a tagok érvényes Versenybírói igazolvánnyal rendelkező helyi szakemberek legyenek.)
 
Büntetések



 
Kisbüntetés időtartama 1,5 perc, Nagybüntetés időtartama 3 perc. Ha a kiállítás 
kisbüntetés, akkor a büntetett játékosnak ki kell ülnie a büntetőpadra, és a sorcserét 
jelző sípszókor a következő sorból is egy játékos a büntető padra ül, aki a kiállítás 
lejártakor egyből játékba avatkozhat a saját sorában. A büntetett játékos büntetésének 
lejárta után, a következő játékmegszakításkor hagyhatja el a büntetőpadot. 
  
Jegyzőkönyv
 
Az eredményt az MJSZ által kiadott hivatalos Utánpótlás bajnoki mérkőzésre készült 
jegyzőkönyvben kell nyilvántartani. A jegyzőkönyvekből a mérkőzés végén 1 példány 
a hazai-, 1 példány a vendégcsapaté, míg 1 példány az Regionális Utánpótlás Bajnokság 
Versenybíróságáé. 
 
Védőfelszerlés
 
Kötelező védőfelszerelések megítélésénél a sportoló életkorát kell figyelembe venni, 
függetlenül attól, milyen mérkőzésen lép pályára.
 
Eredmények
 
Az elért eredményeket összesítjük,és az első három helyezett csapat érem+oklevélben 
részsül. Különdíjak:korosztályonként legjobb kapus,legjobb játékos, gólkirály.
 
A nem részletezett szabályokat illetően a mindenkori érvényben lévő IIHF szabályzat 
az irányadó. 
 
Vitás esetekben az Észak-Kelet Magyarországi regionális utánpótlás bajnokság 
Versenybírósága hivatott dönteni, melynek tagjai: 
 
Hegedüs Zoltán (Gepárd JSE), Bíró Ignác ( Miskolc), Ignéczi Péter (Kazincbarcika), 
ifj.Nagy Zoltán (Jászberény), Dr. Kukucska György (Nyíregyháza) ,Koós Zoltán 
Sopron,Szekeres Károly Kiskőrös
 
Másodfokon – kimondottan fontos kérdésben - az MJSZ Versenybíróságához 
fordulhatnak a felek. 
 
A lebonyolítás egyéb részleteit illetően az MJSZ hatályban lévő szabályzata az 
irányadó.
 

 
Nyíregyháza 2010.augusztus 30.  

                             Dr. Kukucska György
                                                                              Regionális felelős


