
 

 

Marczibányi Amatőr Jégkorong Bajnokság 

Versenykiírás 

 

 

Helyszín: Marczibányi Sportcentrum, 1022 Budapest Marczibányi tér 16. 

Időpont: 2010. november-2011 március 

 4-10 fős csapatok jelentkezését várjuk 

 minden csapat minimum 12 mérkőzést játszik 

 a mérkőzéseket hivatalos játékvezetők irányítják 

 igazolt játékos nem lehet a csapatban 

 minimális védőfelszerelés szükséges (lábszárvédő, fejvédő) 

 Pálya mérete: 38 m x19 m 

 A pontos lebonyolítás a nevezések után dől el, a mérkőzések beosztását a csapatok a 

fizetési határidő után, email-ben kapják meg 

Nevezési díj: 169.000 Ft/csapat 

Nevezési határidő: 2011.okt. 15., a nevezési díj 20%-ának befizetése mellett. 

- azon csapatok, akik szeptember 26-ig leadják jelentkezésüket a nevezési díj: 149.000 Ft / 

csapat. (jelentkezés a nevezési díj 20%-nak befizetése mellett) 

Fizetési határidő: 2011.okt.15. 

 

Nevezés helyszíne: 

Személyesen: Marczibányi Sportcentrum recepcióján 

1022 Budapest, Marczibányi tér 16. (bejárat a Millenáris park felől) 

Interneten: jeg@marczibanyi.hu email címen   

További info: 

tel.: 336-0777 

e-mail: jeg@marczibanyi.hu 
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Játékszabályok: 

 

A szabályok alapjai a Nemzetközi Jégkorong Szövetség Hivatalos Szabálykönyvében találhatóak, 

amiről a lenti szabályok nem rendelkeznek ezek a mérvadóak. 

A pálya jellege miatt ettől a következőkben térünk el: 

 4 fő lehet egyszerre a jégen 

 Játékidő 2x20 perc futó órával 

 Testi ütközés, testjáték tilos 

 Folyamatos csere lehetséges 

 Nincs les 

 Szabályszegés esetén 1 perces büntetés jár, súlyos szabályszegés esetén végleges cserével 

történő kiállítás 

 Döntetlen esetén a mérkőzés eredményét hirtelenhalállal döntik el 

 A csapatok halasztási igényüket két héten belül már nem jelezhetik, az első halasztás 1000 Ft-

os, a többi halasztás 10.000 Ft-os pótdíjat von maga után 

 

A bajnokság menete: 

 Az alapszakaszban a csapatokat sorsolással 2 csoportra osztják 

 A csoportmérkőzéseken minden csapat kétszer játszik egymás ellen 

 A rájátszásba minden csapat automatikusan továbbjut  

 A csoportmérkőzések végén 5. és 6. helyezést elérők kétfordulós helyosztó mérkőzést 

játszanak másik csoportban azonos eredményt elért ellenfelükkel 

 A csoportmérkőzéseken 1-4 helyen végző csapatok erősorrend alapján két mérkőzést 

játszanak a másik csoportból érkező ellenfelükkel, a helyezések sorsa egyenes kieséssel dől el 

 

A jelentkező csapatok számától függően: 

 A mérkőzések megrendezésére pénteken és hétvégenként kerül sor 

 Egy napon 3-4 mérkőzés kerül megrendezésre 

 Az első mérkőzés 19:15-kor kezdődik 

Pontozás: győzelem: 2 pont, vereség: 0 pont 

Pontazonosság esetén a következők döntenek: gólkülönbség, több lőtt gól, gólarány, egymás elleni 

eredmény, sorsolás. 


