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A Versenyszabályzat 5.1 Nevezés a mérkőzésre pontja az alábbiak szerint módosul:
Csak az a játékos nevezhető a mérkőzésre, aki/akinek:
• Versenyengedélye az adott sportszervezethez tartozik (szerepel a sportszervezet
rajtlistáján).
• Életkora megfelel az adott korosztálynak, illetve fel/lejátszás szabályának.
• Nincs eltiltva és – a mérkőzés időpontjának változása esetén – a mérkőzés eredeti
időpontjában is nevezhető lett volna (pályaválasztói csere nem számít mérkőzésidőpontváltozásnak).
• Az MJSZ által rendszeresített, fényképpel ellátott, érvényes sportorvosi engedéllyel (5.
sz. melléklet) rendelkezik. (Nem EU-s orvos által kiadott sportorvosi igazolás csak
hiteles magyar fordítással együtt érvényes.) A sportorvosi igazolások érvényessége 18
év alatt: 6 hónap, 18 év felett: 1 év). Amennyiben a sportorvosi engedély eredeti
példányát eljuttatja az MJSZ Versenybíróságának, az rögzítésre kerül és érvényessége
az elektronikus versenyengedélyen megjelenik. A sportorvosi engedély
érvényességének lejártakor újra el kell juttatni az MJSZ Versenybíróságához az eredeti
példányt, hogy a határidő módosítható legyen. Ameddig nem kerül módosításra a
határidő, addig a mérkőzésre vitt eredeti, hiánytalanul kitöltött, tárgyévi fényképpel
ellátott engedély is elfogadható. Az esetről eseménynaplót kell készíteni.
• Ugyanazon a napon nem szerepelt bármilyen korosztály részére a nemzeti vagy
más IIHF tagszövetség, vagy maga az IIHF által kiírt/szervezett/támogatott vagy
elismert meghívásos nemzetközi liga, bajnoki, kupa vagy válogatott mérkőzésen
(a továbbiakban együtt: hivatalos mérkőzés). Ugyancsak nem nevezhető a játékos
a mérkőzésen, ha ugyanazon a napon, a jelen versenyszabályzat hatálya alá
tartozó mérkőzést követően újabb hivatalos mérkőzésen venne részt.
Amennyiben ez utóbb megtörténne, a jelen versenyszabályzat hatálya alá tartozó
mérkőzés esetében az utólagos jegyzőkönyv ellenőrzés során illetéktelen
játékosnak kell tekinteni. Rendkívüli esetben az érintett egyesület kérelmére az
MJSZ Versenybírósága egyedi felmentést adhat a korlátozás alól. A kérelem csak
abban az esetben engedélyezhető, ha legkésőbb a mérkőzést megelőző
munkanapon 14:00 óráig írásban megküldésre kerül az MJSZ Versenybírósága
számára.
• Egy adott korosztályban a versenykiírásban meghatározott számban lehet külföldi
játékost szerepeltetni a mérkőzés nevezési lapon. „Hokikülföldinek” kell tekinteni azt
a játékost, aki magyar csapatban külföldi állampolgárként, illetve külföldi csapatban
nem az adott ország állampolgáraként vesz részt az MJSZ által szervezett
bajnokságokban. Mérkőzés nevezési lapon történő szerepeltetése beleszámít a külföldi
játékosokra vonatkozó korlátozásba.

