NŐI
JÁTÉKNAPOK

MEGEGYEZÉS SZERINT

KORHATÁR

2002. december 31. előtt születettek

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

10+1 fő

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS
KEZDETÉN

7+1 fő

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS ALATT

6+1 fő

KORLÁTOZÁS

az OB II bajnokságba nevezhető játékosok
körét illetően a Női Bizottság és a válogatott
edzői stáb dönt a rajtlisták alapján

BEMELEGÍTÉS

10 perc bemelegítés

JÉGFELÚJÍTÁS / MINIMUM FELTÉTEL /

1.harmad után

JÁTÉKIDŐ

HOSSZABBÍTÁS, BÜNTETŐLÖVÉS

3x20 perc tiszta játékidő
rájátszásban, döntőben: hosszabbítás 4-4
mezőnyjátékossal 5 perc, „hirtelen
győzelem” dönt, majd 3-3 büntetőlövés,
illetve amíg el nem dől

A NŐI Bajnokság versenykiírása a 2015/16-os versenyévadra

A bajnokság résztvevői:
Angels NJSE
KMH és KMH B
MAC Budapest (Marilyn HC) és MAC Budapest B (Marilyn HC B)

A bajnokság lebonyolítási rendje:
A MJSz versenynaptárában a bajnoki mérkőzések megrendezésének határidői
fognak szerepelni, mely időpontok előtt a két csapat egymással egyeztetve bármikor
lejátszhatja a mérkőzést. Az egyeztetetett (végleges) időpontról a MJSz
versenybíróságát legalább 5 nappal a dátum előtt a hazai csapatnak tájékoztatnia
kell, így az információ felkerül a szövetség honlapján található versenynaptárba.
A bajnokság 2015. szeptember 13-tól 2016. április 24-ig tart.
Az OB II-es csapatok a versenynaptár szerint 3 oda-vissza kört játszanak egymással
(12 mérkőzés). A mérkőzések előzetes egyeztetés alapján torna-rendszerben is
lejátszhatók. A bajnoki helyezésekről a tabella dönt.
Az OB I-es csapatok megegyezés szerint játszanak egymással 2 győztes mérkőzésig.
A bajnoki mérkőzéseken győzelem esetén 2, döntetlennél 1-1 pontot kapnak a
csapatok.
Nyitott pályán térfelet kell cserélni a harmadik harmad és a hosszabbítás felénél is.
A mérkőzés kezdetén a csapatok minimális létszáma nem lehet 7+1 főnél kevesebb.
Amennyiben mégis, ezt eseménynaplóban rögzíteni kell és a vétkes csapat bajnoki
pontszámaiból 1 pontot le kell vonni. Amennyiben a létszám 6+1 fő alá csökken, a
mérkőzést félbe kell szakítani és az eredményről a MJSz Versenybírósága dönt.

Nevezhető játékosok:
A bajnokságban csak érvényes játékengedéllyel és sportorvosi igazolással
rendelkező 2002 előtt született játékosok vehetnek részt.
Korlátozások:
A bajnokságban részt vevő csapatok 2015. augusztus 30-ig az MJSz-hez rajtlistát
nyújtanak be. Csak az a játékos kaphat versenyengedélyt az OB II bajnokságba,
akinek nevezését a Női Bizottság és a válogatott edzői stábja jóváhagyja. Ugyanez
vonatkozik a külföldi játékosokra is (légiósok).
Az OB I és II bajnokságba is csapatot nevező egyesület játékosai az OB II-es
csapatból korlátozás nélkül játszhatnak OB I-es mérkőzéseken. Az EWHL-ben
pályára lépő játékosok az OB II bajnokságban nem kaphatnak versenyengedélyt.

Speciális rendelkezések:
A bajnokságban tilos felszabadításnál a vétkes csapat játékosai is cserélhetnek.
Fogvédő használata (az IIHF szabályokkal ellentétben) nem kötelező, de 21 éves kor
alatt ajánlott.
A Női bajnoki mérkőzéseken a teljes rács vagy plexi, valamint 18 éves kor alatt a
nyakvédő használata kötelező.
A mérkőzések lebonyolítása egyéb szabályozást tekintve az IIHF szabályrendszere
szerint történik.
A mérkőzéseken edző jelenléte nem minimum feltétel.
A bajnokság értékelése:
3X25 érem (arany, ezüst, bronz), bajnoki serleg.
Különdíj a legtöbb pontot elérő játékosnak.
A bajnokság lebonyolításának egyéb részleteit illetően a MJSz 2015/2016 évi
versenyszabályzata az irányadó.

