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MOL  JÉGKORONG LIGA 

 
            VERSENYKIÍRÁS 2010-2011 

 
1. Bajnokság kiírása: 
 
Nemzetközi jégkorong bajnokság kerül lebonyolításra MOL LIGA néven 
magyar és romániai klubcsapatok részvételével.  
 
A nemzetközi jégkorong bajnokság szervezője a Magyar Jégkorong Szövetség, 
együttműködve a Román Jégkorong Szövetséggel. 
 
2. Résztvevő csapatok:  
       
-          Magyar Jégkorong Szövetség -          Román Jégkorong Szövetség 

-            -            
SAPA Fehérvár AV19Alba (név változhat) STEAUA RANGERS BUCURESTI 
  
Ferencvárosi TC HSC CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC 
  
Miskolci JJSE SC. MUNICIPAL BRASOV FENESTELA 68 
  
Újpesti TE   
  
Vasas Bp. Stars   
 -            
DAB-Docler  
 
3. Nevezési határidő: 2010. július 6. 
 
A bajnokságban indulni kívánó sportszervezeteknek nemzeti 
sportszövetségüktől kapott írásos engedélyt kell bemutatniuk, amely 
engedélyezi számukra az indulást a MOL Ligában. 
 
Lebonyolítás:  
 
- 1 sz. mellékletben a rendes játékidőben elért győzelemért a győztes csapat 3 

pontot, a vesztes csapat 0 pontot kap. 
- ha a 60 perc után döntetlen az eredmény, 2 perc szünet után (amelyben 

nincs jégfelújítás) 5 perces hosszabbítás következik az első gólig (aranygól) 
- a hosszabbításban a csapatok teljes létszámban 4 mezőnyjátékossal és 1 

kapussal játszanak. Emberelőnyös helyzetekben az IIHF Sport Regulations 
Overtime Operations c. fejezet rendelkezései alkalmazandók. 

- ha a hosszabbításban nem esik gól, büntetőlövések következnek: az első 
sorozatban 3-3 büntetőlövés, utána 1-1 a győzelemig (Az IIHF Sports 
Regulations Game Winning Shots Procedure c. fejezetének rendelkezései 
szerint) 

- a győztes csapat a hosszabbítás vagy a büntetőlövések után 2 pontot, a 
vesztes csapat 1 pontot kap. 

 
Mérkőzések kezdete:   17:00 és 19:00 között helyi idő szerint 
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                     (kivétel élő TV közvetítések és kettős mérkőzések 
esetén) 
A versenynaptár elfogadása után abban változást eszközölni csak különösen 
indokolt esetben lehet. ( pl.élő TV közvetítés) 
 
5. Speciális szabályok: 

 
- ki nem állás esetén a bírság 2.000.- EUR 
- nevezett csapat visszalépése esetén a bírság 10.000.- EUR, melynek 

meg nem fizetése esetén a hazai bajnokságból a következő 
versenyévadból való kizárást vonja maga után 

- a büntetésekből befolyt összegek a következő évi közös bajnokság 
költségvetését növelik  
 

a vendégfogadó egyesületnél a vendég által okozott kárért a károkozó teljes 
anyagi felelősséggel tartozik. Az okozott kárról jegyzőkönyvet kell felvenni, a 
kifizetés számla ellenében történik. 
 
6.  Játékszabályok: 
 
A mérkőzéseken az MJSz Versenyszabályban foglaltak az irányadók. 
Amennyiben az MJSz Versenyszabályában nem szabályozott kérdésben kell 
dönteni, a hivatalos IIHF szabálykönyv rendelkezéseit kell betartani (az IIHF 
Case Book magyarázata alapján). 
A technikai követelmények tekintetében az MJSz Versenyszabályzata az 
irányadó. 
 
A mérkőzéseken kiszabott fegyelmi büntetések és következményeik 
tekintetében az MJSz Fegyelmi Szabályzata az irányadó. 
Fegyelmi határozatot első fokon az MJSz Fegyelmi Bizottsága hoz, 
másodfokon (fellebbezés után) a Végrehajtó Bizottság dönt. 
 
Minden fellebbezés esetén 200.- EUR fizetendő a Magyar Jégkorong 
Szövetség számlájára. 
 
7.  Versenyengedélyek:  
 
Minden játékost regisztráltatni kell a Magyar Jégkorong Szövetségnél. 
A csapatoknál regisztrált külföldi játékosok száma nincs korlátozva. Az 
átigazolások végső határideje 2010. dec. 1. A regisztrációhoz szükséges az 
érvényes IIHF nemzetközi átigazolási kártyája (ITC), melynek meglétét az  
illetékes nemzeti szövetség igazolja. A regisztráció /átigazolás abban az 
esetben fogadható el /adható ki versenyengdély/, amennyiben a játékost kiadó 
sportszervezet az ITC kártyát aláírja, és az aláírt dokumentum 2010.12.01-én 
24:00-ig az MJSz-be bemutatásra kerül. 
A mérkőzéseken érvényes Versenyengedéllyel rendelkező játékosok vehetnek 
részt. Ennek meglétét a játékvezető a mérkőzés előtt ellenőrizheti. 

 

A mérkőzéseken 5 fő »külföldi« játékos nevezhető. 
„Külföldinek” kell tekinteni azt a játékost, aki magyar csapatban külföldi 
állampolgárként, illetve külföldi csapatban nem az adott ország 
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állampolgáraként vesz részt a bajnokságban. A játékos állampolgárságának 
meghatározása útlevele alapján történik. 

 
 
 
 
8.  Játékvezetők: 
 
A mérkőzések játékvezetőit a nemzeti szövetségek játékvezetői testülete jelöli a 
Liga Játékvezetői Bizottsága Elnökének jóváhagyásával. A bajnokság teljes 
időtartamában semleges /külföldi/ játékvezető vezethet mérkőzést, amennyiben 
a felkérő csapat a felkért játékvezető(k) minden költségét fedezi. A 
mérkőzéseken lehetőség van 2 vezetőbírós rendszer alkalmazására. 
Az alapszakaszban a hazai csapatok a mérkőzés rendezőjeként a hazai OB I.-
es bajnokság mérkőzésein alkalmazott díjakat fizetik a játékvezetőknek. 
A play-off mérkőzésein a játékvezetők összdíjazása 400.- EUR/mérkőzés. 
 
9.  Rendezés: 
 
A versenynaptárban jelölt hazai csapat a mérkőzés rendezője. 
A mérkőzéseken az orvos biztosítása a hazai csapat feladata. 
Minden játékosnak EU. Egészségbiztosítási kártyával kell rendelkeznie. Ennek 
hiánya esetén a felmerülő költségeket az illető csapatoknak kell viselnie. 
 
A mérkőzéseken a hazai csapat játszik sötét színű mezben. 
 
Minden mérkőzésen kötelező az MJSz által rendszeresített nyomtatványok 
(Mérkőzés Nevezési Lap, Sérülés Regiszter ) és számítógéppel készített 
Mérkőzés Jegyzőkönyv használata. A jegyzőkönyvet kérjük az 
info@icehockey.hu e-mail címre küldeni. 
Online közvetítés esetén a mérkőzés jegyzőkönyveként az online jegyzőkönyv 
szolgál. 
Hibás vagy hiányos Mérkőzés Jegyzőkönyv pénzbírságot von maga után, 
melynek összege 100.- EUR. 

• A csapatvezetők és a játékvezetők által aláírt jegyzőkönyveket a 
mérkőzés után azonnal kérjük az alábbi faxszámra továbbítani: 

•  + 36 1 460 68 64 
 
10.  Szervezés, statisztikák: 
 
A MOL Liga adminisztrációjának hivatalos nyelve: magyar és angol 
 
A mérkőzések hivatalos nyelvei: választható 
- a pályválasztó egyesület országának hivatalos nyelve 
- magyar 
- angol 
 
A nemzetközi jégkorong bajnokság szervezője készíti el a versenynaptárt, 
vezeti és aktualizálja a csapat és az egyéni statisztikákat.  
A hivatalos menetrend, eredmények, statisztikák a Magyar Jégkorong 
Szövetség honlapján (www.icehockey.hu) találhatók. 
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A mérkőzés-helyszínekről a weblapon online követhetők a mérkőzések. 
 
Játékos statisztikák: kanadai táblázat, lövések, kiállítások, +/-, kapus-statisztika 
(védés%, gólátlag) 
 
Csapatok helyezésének megállapítása:  

- szerzett pontok alapján 
- azonos pontszám esetén: egymás ellen szerzett pontok alapján 
- azonos egymás ellen szerzett pontok esetén: egymás elleni 

gólkülönbség alapján 
- azonos egymás elleni gólkülönbség esetén: egymás ellen lőtt több gól 

alapján 
- ha ezután is azonos: az összes mérkőzés gólkülönbsége alapján 
- ha ezután is azonos: az összes mérkőzésen lőtt több gól alapján 

 
     Csapatok díjazása:                                       Játékos különdíjak: 

      
           1.hely: Kupa + érem                         Kanadai táblázat 1. (MVP) 
           2.hely: Érem                             Legjobb kapus 
           3.hely: Érem               Legjobb hátvéd 
                                                Legjobb csatár 
 
A játékos különdíjakat a résztvevő csapatok edzői szavazzák meg. 
 
11. Döntéshozó szervek: 
 
MOL LIGA  Végrehajtó Bizottság:  
Ráduly Róbert        MOL Ligaelnök 
Kerey Péter            ügyv. alelnök 
KOVÁCS Zoltán,    MJSz főtitkár  
TÁNCZOS Barna   FRHG elnök 
 
Játékvezetői Bizottság Elnöke: 
Árkovics Miklós       MJSz JT Elnök 
Dumitru Trandafir    FRHG JT Elnök (társelnök) 
 
Versenybíróság Elnöke: 
LÉVAI József, MJSz Versenybíróság Elnöke 
 
12.  Nyilatkozat: 
 
A résztvevő csapatok aláírásukkal elfogadják a fenti Versenykiírást és 
tudomásul veszik a visszalépés esetén alkalmazandó szankciókat. 
 
 
Klub:                                                                  Aláírás: 
 

 
 
2010.  .........  ......... 


