U20
JÁTÉKNAPOK (ALAPSZAKASZ)

SZERDA

KORHATÁR

1996.01.01.- 1997.12.31.

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

10+1

CSERE

2015. december 15. és 31. között
maximum 5 fő;

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS
KEZDETÉN

10+1

FELJÁTSZÁS

U18-ból korlátlan;

ÁTJÁTSZÁS

-

KORLÁTOZÁS A MÉRKŐZÉSEN

1993.01.01-1995.12.31.
között születettek maximum 2 fő;

BEMELEGÍTÉS

20 perc bemelegítés

JÉGFELÚJÍTÁS / MINIMUM FELTÉTEL /

lásd a szöveges részben

JÁTÉKIDŐ

3x20'
ALAPSZAKASZBAN, RÁJÁTSZÁSBAN.

HOSSZABBÍTÁS, BÜNTETŐLÖVÉS

DÖNTŐBEN TOVÁBBI HARMADOK 4 A
4 ELLEN

U20 KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK
Az életkor megítélésénél a versenyévad befejező évének december 31. napját kell
figyelembe venni.
A mérkőzés az alábbiak szerint kerül lebonyolításra (minimum feltételek):
Bemelegítés előtti jégfelújítás, 20 perc bemelegítés, jégfelújítás, harmadok közötti
szünetekben jégfelújítás.
A rajtlistán feltüntetett, valamint a mérkőzés kezdetekor fennálló minimális létszámot
a Szakmai Bizottság a KÖVETKEZŐ versenyévadtól kezdődően emelni kívánja.
A túlkoros játékosok szereplésével kapcsolatban a Szakmai Bizottság úgy döntött,
hogy minden évben csökkenteni kívánja a maximum létszámukat, így ez a
versenyévadban 2 főre csökkent. A KÖVETKEZŐ versenyévadban a mérkőzésen
szerepeltethető túlkoros játékosok száma 1 főre fog csökkenni.
Az U20 bajnokság döntőjében a rendes játékidő leteltét követő döntetlen állás esetén
a „hirtelen győzelem” eléréséig a mérkőzés további harmad(ok)kal, 4 a 4 elleni
játékkal folytatódik. A rendes játékidő leteltét követően, valamint minden további
ráadás harmad előtt jégfelújítást kell tartani.
Az U18-as csapatból korlátlan számú játékos nevezhető a sportszervezet U20
mérkőzéseire.
A versenykiírástól való – bármilyen – eltérés esetén (Pl. nincs meg a minimális
létszám, játékos Versenykiírástól eltérő szereplése) a vétkes egyesület Eljárási Díj
kötelezett, melyet minden olyan esemény után be kell fizetni, amelyen a
Versenykiírásban rögzített szabálytalanság megtörtént.
Az eljárási díj mértékét a Versenykiírás általános része tartalmazza.
A bajnokság értékelése:
3x30 érem (arany, ezüst, bronz) és bajnoki serleg.
Különdíj a legtöbb pontot elérő játékosnak.
Az MJSz hivatalos díjátadójával egy időben, a mérkőzést követő díjátadáson csak az
MJSz által odaítélt érmek, kupák és különdíjak adhatók át.

2015. június 11.
MJSz Szakmai Bizottság
MJSz Versenybíróság

