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Korosztály: IFI 
 
 

Korhatár: 1992.01.01 és 1993.12.31 között születettek 
 
Csapatnevezési díj: 20 000Ft+Áfa    
Csapatnevezés leadási határideje: 2009.06.15 
Csapatnevezés határideje pótlékkal: 2009.06.30 
Rajtlista leadási határideje: 2009.08.20 
Rajtlista határideje pótlékkal: 2009.08.31 
Minimális létszám a rajtlistán: 15 
Versenyengedély kiadása: 2009.09.01-től 
Játéknapok (alapszakasz): szombat 
 
Maximálisan nevezhető létszám mérkőzésre: 20+2 
Minimális létszám a mérkőzés kezdetén: 16 
Minimális létszám mérkőzés alatt: 10 
Feljátszás: korlátlanul OBI, JUNIOR, korlátozottan OBI/B 
Lejátszás: - 
Keresztbejátszás: - 
Játékidő 3x20 perc 
Hosszabbítás/büntetőlövés 3x20 perc után, döntetlen esetén, mindig 
Bajnokság értékelése: teljes versenyévad együtt 
Bajnoki érmek: 3x30 db /arany, ezüst, bronz/ 
Bajnoki serleg: I. helyezett részére 
Különdíjak Legjobb Kapus    Sportszakmai szavazás alapján 
 Legeredményesebb játékos Statisztika alapján 
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IFI KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK 
 

Résztvevő csapatok: Alba Volán 19, Debreceni HK, Dunaferr SE, Miskolci JJSE, Bp. Sztárok SE, Újpesti TE, SC Csíkszereda, 
  
Első játéknap:                                                                                             2009.09.12  
 
Utolsó játéknap:                                                                                          2010.03.20 
 
Tervezett játéknapok száma:                                                                              23 
 
Lebonyolítás:  
 
Alapszakasz:                                                                 1 oda-vissza forduló (14 mérkőzés) 
Az alapszakasz után „bonusz” pontot kapnak a csapatok: asz1. 3pont, asz2. 2pont, asz3. 1pont 4-5-6-7-8 nem kap pontot (a csapatok 
elvesztik az alapszakaszban szerzett pontjaikat.) 
 
Középszakasz:                                                              alapszakasz 1-2-3-4 és 5-6-7 csapatai 1oda-vissza forduló (6 mérkőzés) 
  
Helyosztó:                                                                     I. helyért alapszakasz1 - alapszakasz2  3 győzelemig 1-1-1-1-1 rendszerben 
      III. helyért alapszakasz3 - alapszakasz4   2 győzelemig 1-1-1 rendszerben 
 
 
Megjegyzés: A versenynaptár szabad időszakaiban  (csak a magyar csapatok részvételével ) pénzdíjas kupákra kerül sor. 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

Jégpálya Adatlap visszaküldése új létesítmény esetében: 2009.06.30 
Sportszervezetek önálló szervezésű mérkőzései, tornái, 
 túrái, előzetes bejelentése  csapatnevezés leadásával egyidejűleg 
Technikai Bizottság jegyzőkönyvezése:  2009.08.22 
Ifjúsági korú (1993 születésű) játékvezetői vizsga időpontja: 2009.06.03 
Pótnevezés, átigazolás, kölcsönadás határideje:  2010.01.31 
Játékos csere I és II csapat között:  - 
Sportorvosi engedély érvényessége 18. év felett:  1 év 
Sportorvosi engedély érvényessége 18. év alatt:  6 hónap 
 
Kötelező védőfelszerelés:18 éven aluliaknak   teljes plexi vagy rács, nyakvédő 
   
                Az életkor megítélésénél a versenyévad befejező évének12.31. napját kell figyelembe venni. Kötelező védőfelszerelések  
                megítélésénél a sportoló életkorát kell figyelembe venni, függetlenül attól, milyen mérkőzésen lép pályára.                                              
 
A Magyar Kupában szerepeltethető játékosok köre megegyezik az Országos Bajnokságban szerepeltethető játékosok körével. 
 
Az MJSz hivatalos díjátadásával egy időben, a mérkőzést követő díjátadáson csak az MJSz által odaítélt érmek, kupák és különdíjak adhatók 
át. 

NEVEZÉSI, IGAZOLÁSI ÉS ELJÁRÁSI DÍJAK, PÓTLÉKOK, JÁRULÉKOK 
 

Adminisztrációs díj:    1.000 Ft+Áfa MJSz nyilvántartásban nem szereplő játékos esetén 
Versenyengedély díja:    3.000 Ft+Áfa/db 
Fejvédő Alapítvány támogatás:    2.000 Ft 
Óvási díj, fellebbezési díj:  50.000 Ft+Áfa 
Átigazolási díj: 12.500 Ft+Áfa 
Kölcsönadási, kettős nevezési díj:   6.250 Ft+Áfa 
Elmaradt mérkőzés kártérítési díja: 50.000 Ft+Áfa 
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ELJÁRÁSI DÍJAK 
Eljárási Díjat kell fizetni: 
 
határidő után bejelentett esemény esetén: 10.000Ft+Áfa/mérkőzés  
 20.000 Ft+Áfa/esemény torna, külföldi túra 
mérkőzés helyszín módosításakor: 5.000 Ft+Áfa/eset 
mérkőzés orvosának késése esetén: 20.000 Ft+Áfa/esemény meg nem jelenés esetén is 
előírtnál kisebb létszámú versenybíróság esetén: 5.000 Ft+Áfa/mérkőzés 
mérkőzés halasztása esetén: 20.000 Ft+Áfa/mérkőzés mérkőzés lemondása esetén is 
mérkőzés jkv. beküldésének elmaradásakor 5.000 Ft+Áfa/jkv másolat (amennyiben nem online formátum) 
mérkőzés jkv. beküldésének elmaradásakor 10.000 Ft+Áfa/jkv eredeti példány esetén 
játékvezető(k) késése esetén 10.000 Ft+Áfa/alkalom Versenyszabály 4§ 4.2.4 fejezet 
internetes versenyengedély kérésekor 5.000 Ft+Áfa/engedély 
internetes edzői engedély kérésekor 5.000 Ft+Áfa/engedély 
jégfelújítás elmaradása esetén 5.000 Ft+Áfa/mérkőzés Eseménynapló alapján 
minimális létszám alatti nevezés esetén 10.000 Ft+Áfa/mérkőzés Mérkőzés Jegyzőkönyv alapján 
min. létszám alatti nev. ismétlődése esetén egyszeri értékkel növekvő mértékű 
 

 
 

PÓTLÉKOK 
 

Csapatnevezés késedelmes leadásakor 10.000 Ft+Áfa/korosztály 
Rajtlista leadásának késedelmi pótléka 1.000 Ft+Áfa/játékos 
 

JÁRULÉKOK 
 

IIHF igazolású játékos utánpótlás járuléka 500 €/serdülő, 1.000 € ifjúsági korú játékos esetén 


