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A Versenyszabályzat 22. § A mérkőzések rögzítése szakaszának (3)-(4) és (7) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
(3) A rendező szervezet a mérkőzés végén átvételi elismervény ellenében az érintett
előzetes kérésére köteles átadni a mérkőzés videofelvételét a vezetőbírónak és a
vendégcsapatnak DVD-R formátumban, vagy – a vezetőbíró, illetőleg a vendégcsapat által
biztosított – USB pendrive-on.
(4) A rendező szervezet köteles legkésőbb a mérkőzést követő nap 08:00 óráig feltölteni a
mérkőzés felvételét (harmadonkénti bontásban) a Liga video szerverére. Az ehhez szükséges
információkat minden benevezett klub számára a Liga rendelkezésre bocsátja.
(7) Amennyiben a rendező klub a felvételt az érintett kérése ellenére határidőre nem adja
át az ellenfélnek DVD-n, vagy USB pendrive-on, esetenként a versenykiírásban
meghatározott mértékű büntetést tartozik fizetni.
A Versenyszabályzat 57. § Játékidő, bemelegítés, hosszabbítás szakaszának (4)-(5) bekezdése
az alábbiak szerint módosul:
(4) Döntetlen esetén az alapszakaszban 7 perc hosszabbítással („hirtelen győzelem”)
folytatódik a mérkőzés. Teljes létszámban a csapatok 4 mezőnyjátékossal és egy kapussal
játszanak. A hosszabbítás 3. percének leteltét követő első játékmegszakítás után (a hátralévő
idő 4:00 perc vagy kevesebb) a csapatok teljes létszámban 3 mezőnyjátékossal és egy
kapussal folytatják a hosszabbítás fennmaradó részét. További döntetlen esetén büntető
lövésekkel folytatódik a mérkőzés. A rendes játékidő letelte és a 7 perces hosszabbítás
kezdete között 3 perc szünetet kell tartani, ez alatt az idő alatt a csapatok saját cserepadjuknál
tartózkodhatnak. A hosszabbítás kezdete előtt a csapatok térfelet cserélnek.
(5) A rájátszásban döntetlen esetén 20 perc hosszabbítással („hirtelen győzelem”), további
döntetlen esetén 15 perc szünetet követően újabb 20 perc hosszabbítással folytatódik a játék
egészen addig, amíg az egyik csapat gólt nem ér el. A rendes játékidő letelte és a hosszabbítás
között 15 perc szünetet kell tartani. Ettől eltérni csak a Liga előzetes engedélyével lehet. A
hosszabbítás kezdete előtt a csapatok térfelet cserélnek.
A Versenyszabályzat 59. § A „hirtelen győzelem” szabályai szakaszának (1)-(2) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
(1) Az alapszakasz minden mérkőzésén, ahol a mérkőzés harmadik harmada után az
eredmény döntetlen, jégfelújítás nélkül, 3 perc szünet után folytatni kell a mérkőzést 7 perc
tiszta játékidejű hosszabbítással. A hosszabbítás kezdete előtt a csapatok térfelet cserélnek.
(2) A rájátszás minden mérkőzésén, ahol a mérkőzés harmadik harmada után az
eredmény döntetlen, jégfelújítással és térfélcserével, 15 perc szünet után folytatni kell a
mérkőzést 20 perc tiszta játékidejű hosszabbítással. Amennyiben a hosszabbítás nem hozott
döntést, 15 perc szünetet követően újabb 20 perc hosszabbításra kerül sor, térfélcserével.

A Versenyszabályzat 59A. § Videogólbíró szakaszának (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
(1) Azokon a pályákon, ahol van videogólbíró-rendszer (VSS), megengedett annak
használata a (5) bekezdés szerinti esetekben.
(2) Azokon a mérkőzéseken, amelyekről van élő televíziós közvetítés, és a
versenybíróságnál rendelkezésre áll a közvetítés képe, továbbá van közvetlen kapcsolat a
versenybíróság és a televíziós közvetítés technikai központja között, a televíziós közvetítés
felvételét is lehet használni a (5) bekezdés szerinti esetek eldöntésére.
(3) A VSS (illetve televíziós visszanézési lehetőség) igénybe vételéről minden esetben a
játékvezető dönt. Amennyiben egy csapat úgy ítéli meg, hogy szükséges lenne a VSS
használata, de a játékvezetők ezt nem így látják, úgy csapatonként és mérkőzésenként egy [1]
alkalommal a csapatoknak joguk van kérni egy [1] eset visszanézését, amennyiben még nem
kértek időt a mérkőzésen. Ez esetben konkrétan közölni kell a játékvezetővel, hogy mely
szituációra, vagy milyen szabálytalansággal kapcsolatban történjen a VSS használata.
Amennyiben a vitatott szituációban a csapatnak van igaza, a későbbiekben megmarad a joga
az időkérésre, ha viszont nem a visszajátszást igénylő csapatnak van igaza, úgy elvész a
csapat joga a későbbi időkérésre a mérkőzésen.
A Versenyszabályzat 59A. § Videogólbíró szakasza az alábbi (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:
(4) Abban az esetben, ha a csapatok egyike gólt szerez, vagy ha úgy tűnik és a
játékvezető bizonytalan az ítéletében, belátása szerint a csapatok számára biztosított
lehetőségtől függetlenül visszanézheti a vitatott szituációt. A játékvezető ezt a jogát abban az
esetben is gyakorolhatja, ha a csapatok valamelyike, vagy egyik csapat sem rendelkezik
időkérési lehetőséggel.
(5) A VSS használata kizárólag a következő esetek eldöntése szempontjából lehetséges:
 a korong áthaladt-e a gólvonalon;
 a korong a kapuba került-e mielőtt a kapu elmozdult;
 a korong a játékidő letelte előtt vagy után került-e a kapuba a harmad végén;
 a korongot kézzel vagy lábbal irányították-e vagy rúgták a kapuba, vagy a
támadó játékos szándékosan irányította-e bármely testrészével a kapuba;
 a korong a játékvezetőről került-e a kapuba;
 a korongot a támadó mezőnyjátékos magas bottal ütötte-e meg a keresztvas
magassága felett, mielőtt a korong a kapuba került.
(6) Ha a videó képi anyaga nem egyértelmű, akkor a játékvezető eredeti döntése lesz a
mérvadó.
(7) A VSS használatára a (5) bekezdés szerinti szituáció megítélése kapcsán a szituációt
követő játékmegszakításkor kerülhet sor, a korongbedobás után erre már nincs mód.

A Versenyszabályzat 64. § Mérkőzések végeredménye (bajnoki pontok) szakasza az alábbi (6)(8) bekezdéssel egészül ki:
(6) Amennyiben az adott mérkőzésen érintett csapat álláspontja szerint a mérkőzés
jegyzőkönyvébe tévesen került feltüntetésre a ténylegesen gólt szerző, vagy gólpasszt adó
játékos, úgy az egyesület képviselője, a csapat edzője, másodedzője, vagy csapatvezetője a
mérkőzés végét követő 48 órán belül videofelvétellel alátámasztva jelezheti ezt a
Versenybíróság számára.
(7) A pontosítás iránti igényt, a szituáció pontos mérkőzésen belüli időpontjának, a
jegyzőkönyvben tévesen feltüntetett játékos nevének és mezszámának, az egyesület
álláspontja szerint ténylegesen gólt szerző, vagy gólpasszt adó játékos nevének és
mezszámának,
valamint
a
videofelvétel
elérhetőségének
megjelölésével
a
versenybirok@icehockey.hu e-mail címre kell eljuttatni.
(8) A Versenybíróság a videofelvétel alapján mérlegeli a csapat jegyzőkönyv pontosításra
vonatkozó kérését. Amennyiben a videofelvételből kétséget kizáróan megállapítható a
gólszerző, illetve a gólpasszt adó játékos személye, úgy ennek megfelelően a Versenybíróság
külön eljárási díj nélkül módosítja a mérkőzés jegyzőkönyvét.
Hatályát veszíti a Versenyszabályzat 60. § Kötelező védőfelszerelés, biztosítás szakasza (3)
bekezdésének első mondata.

