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1.

Országos Junior és Kadet Bajnokság
1.1.

A bajnokság hat egymásra épülő szakaszból áll:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alapszakasz
Selejtező
Középdöntő
Elődöntő – Középső szakasz
Keresztjáték
Döntő

- minden csapat szerepel
- 16 csapat szerepel benne
- 16 csapat szerepel benne
- minden csapat szerepel benne
- 8 csapat játszik a döntőbe jutásért
- 8 csapat szerepel

1.2.

Alapszakasz

1.2.1.

A beérkezett nevezések alapján a nevező csapatokat 4 területi csoportba kerül
besorolásra földrajzi elhelyezkedésük alapján. (Észak – Kelet – Dél – Nyugat)

1.2.2.

Az alapszakaszt megbízott Területi Versenybíróság szervezi és bonyolítja le.

1.2.3.

Az alapszakasz alatt minden csapatnak minimum 6 mérkőzést kell lejátszania. A
megadott határidőt a versenynaptár tartalmazza.

1.2.4.

Az alapszakaszok lebonyolításakor a kiemeléshez a következő bajnokságok
eredményeit kell figyelembe venni:
OJB - 2007-08. évi Országos Kadet Bajnokság végeredménye
OKB - 2007-08. évi Országos Serdülő Bajnokság végeredménye

1.2.5.

Az alapszakasz lebonyolításáról a Területi Versenybíróság az érdekelt csapatoknak
egyeztető értekezletet tart, melyen a lebonyolítást ismerteti. Itt a csapatok a
mérkőzés időpontokban megállapodnak. (Az időpontegyeztetés olyan területeken
elmaradhat, ahol a csapatok nem tornarendszerben, hanem heti gyakoriságú
bajnoki rendszerben játszanak az alapszakasz során.) A végleges lebonyolításról –
időpontokkal – a Területi VB a Versenyirodáját tájékoztatja. Az eredményeket a
Versenykiírásban rögzített módon a Versenyirodának köteles a főrendező és a VB
elnök is továbbítani.

1.2.6.

Az adott határidőt követő napon 10:00 óráig a Területi Versenybíróság köteles az
MKOSz Központi Versenyirodáját a végleges sorrendről tájékoztatni.

1.2.7.

A további játék a következőképpen alakul:
1.2.7.1. Az alapszakasz területek 1. és 2. helyezett csapatai egyből a középdöntőbe
jutnak.
(É1,É2,K1,K2,D1,D2,Ny1,Ny2)
1.2.7.2. Az alapszakasz területek 3., 4., 5. és 6. helyezett csapatai a selejtezőbe
jutnak.
(É3, É4, É5, É6, K3, K4, K5, K6, D3, D4, D5, D6, Ny3, Ny4, Ny5, Ny6)
1.2.7.3. Az alapszakasz területek 7. és hátrébb végzet csapatai a továbbiakban
saját területükön versenyeznek. Ezeket a versenyeket a megbízott
versenybíróságok szervezik és vezetik. Minden ebbe a sávba jutott
csapatnak minimum 6 (hat) mérkőzést kell még játszani!
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1.3.

Selejtező

1.3.1.

A selejtező csoportbeosztása sorsolással készül.
A sorsolás ideje általában az alapszakasz befejezését követő hétfő 12:00 óra.
Az esetlegesen ettől eltérő időpontot a versenyiroda az MKOSz honlapján
közzéteszi!
A sorsolás helye: MKOSz

1.3.2.

A csoportok elnevezése: SA, SB, SC és SD

1.3.3.

A csoportbeosztás sorsolásánál a következő elveket kell betartani:
1.3.2.1. Minden csoportba egy saját területén 3., 4., 5. és 6. helyezett csapat kerül
besorolásra.
1.3.2.2. Nem kerülhet egy selejtező csoportba két azonos területről érkezett csapat.
1.3.2.3. Az első sorsolási számú helyre 3. helyen továbbjutott csapat, a második
sorsolási számú helyre 4. helyen továbbjutott csapat, hármas sorsolási
számú helyre 6. helyen továbbjutott csapat, míg a négyes sorsolási számú
helyre 5. helyen továbbjutott csapat kerül. Amennyiben a 1.3.4. pontban
leírt „B” változat kerül megrendezésre, akkor a harmadik és a negyedik
sorsolási számú helyen lévő csapatokat fel kell cserélni.

1.3.4.

A selejtezőt a következő időrend szerint lehet lebonyolítani:
„A” változat

1. nap

2. nap

„B” változat

időrend

játékrend

11:30

1-4

13:15

2-3

17:30

3-1

19:15

2-4

09:30

4-3

11:15

1-2

1. nap

2. nap

időrend

játékrend

16:15

1-4

18:00

2-3

09:30

3-1

11:15

2-4

15:30

4-3

17:15

1-2

A kétnapos tornát péntektől vasárnapig terjedő időszakban kell lebonyolítnai.
1.3.5.

A további játék a következőképpen alakul:
1.3.5.1. A selejtezőkben 1. és 2. helyén végzett csapatok a középdöntőbe jutnak.
1.3.5.2. A selejtezőkben 3. és 4. helyén végzett csapatok a saját területükön
versenyeznek tovább.
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1.4.

Középdöntő

1.4.1.

A sorsolás ideje általában a selejtezőt követő hétfő 12:00 óra.
Az esetlegesen ettől eltérő időpontot a versenyiroda az MKOSz honlapján
közzéteszi!
A sorsolás helye: MKOSz
1.4.1.1. Nem kerülhet egy középdöntő csoportba két azonos területről érkező 1. és
2. helyezett csapat.

1.4.2.

A csoportok elnevezése: KDA, KDB, KDC és KDD

1.4.3.

A hármas sorsolási számú helyre a selejtezőn 2. helyezett csapat, míg a négyes
sorsolási számú helyre egy selejtezőn 1. helyezett csapat kerül. Amennyiben a
1.3.4. pontban leírt „B” változat kerül megrendezésre, akkor a harmadik és a
negyedik sorsolási számú helyen lévő csapatokat fel kell cserélni.
1.4.3.1. Nem kerülhet egy középdöntő csoportba, két azonos selejtezőből
továbbjutott csapat.

1.4.4.

A középdöntők lebonyolítási rendje az 1.3.4. pontban megtalálható selejtező
időbeosztásával egyezik meg.

1.4.5.

A további játék a következőképpen alakul:
1.3.4.1. A középdöntőkben 1. és 2. helyén végzett csapatok az elődöntőbe jutnak.
(Középső szakasz <A> sáv)
1.3.4.2. A középdöntőkben 3. és 4. helyén végzett csapatok az elődöntőbe jutnak.
(Középső szakasz <B> sáv)

1.5.

Elődöntő szakasz

1.5.1.

Az <A> sávba került nyolc csapatot két elődöntő csoportba sorsoljuk. A csoportok
elnevezései AA és AB csoport.
A sorsolás ideje általában a selejtezőt követő hétfő 12:00 óra.
Az esetlegesen ettől eltérő időpontot a versenyiroda az MKOSz honlapján
közzéteszi!
A sorsolás helye: MKOSz
1.5.1.1. Mindkét csoportba két középdöntőben 1. és két középdöntőben 2. helyen
végzett csapat kerül.
1.5.1.2. Nem kerülhet egy csoportba két olyan csapat, aki egy középdöntő
csoportban volt.

1.5.2.

Az <B> sávba került nyolc csapatot két elődöntő csoportba sorsoljuk. A csoportok
elnevezései BC és BD csoport.
1.5.2.1. Mindkét csoportba két középdöntőben 3. és két középdöntőben 4. helyen
végzett csapat kerül.
1.5.2.2. Nem kerülhet egy csoportba két olyan csapat, aki egy középdöntő
csoportban volt.
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1.5.3.

A négy kialakított (AA,AB,BC,BD) csoport a sorrendet két kétnapos tornán (minden
csapat 6 mérkőzést játszik) dönti el. (ED1 és ED2)A tornák rendezőit a
Versenyiroda jelöli ki, a beérkezett pályázatok és az elmúlt évek tapasztalatai
alapján.
1.5.3.1.Az elődöntő tornák költségeit
versenyiroda készíti el.

1.5.4.

a

költségmegosztási

elv

alapján

a

A fiú csapatok a következőképpen folytatják a versenyt:
1.5.4.1. Az <A> sáv két csoportjának első és második helyezett csapatai egyenes
ágon a döntőbe jutnak. (4 csapat)
1.5.4.2. Az <A> sáv két csoportjának harmadik és negyedik helyezett csapatai a
<B> sáv két csoportjának első és második helyezett csapatával oda-vissza
vágós alapon kuparendszerben döntik el a döntőbe jutást. Az <A> sáv 3.
helyén végzett csapatok a <B> sáv 2. helyén végzett csapattal, míg az <A>
sáv 4. helyén végzett csapatok a <B> sáv 1. helyen végzett csapatával
játszanak. A párosítás sorsolással készül.
A sorsolás ideje általában az elődöntő befejezését követő hétfő 12:00 óra.
Az esetlegesen ettől eltérő időpontot a versenyiroda az MKOSz honlapján
közzéteszi!
A sorsolás helye: MKOSz Központi Versenyiroda
1.5.4.3. DJ1 és DJ2 mérkőzéshez kell sorsolni az AA és az AB csoport 3. helyén és
a BC és BD csoport 2. helyén végzett két-két csapatot!
1.5.4.4. Az első mérkőzést a <B> sávban versenyzett csapat otthonában kell
lejátszani.
1.5.4.5. A <B> sáv két csoportjában harmadik és negyedik helyen végzett csapatok
a bajnokság 13.-16. helyén végeztek.
1.5.4.6. DJ1, DJ2, DJ3 és DJ4 párosmérkőzések vesztesei a bajnokság 9.-12.
helyén végeztek.

1.5.5.

A leány csapatok a következőképpen folytatják a versenyt:
1.5.5.1. Az <A> sáv két csoportjának első három helyen végzett csapata egyenes
ágon a döntőbe jut. (6 csapat)
1.5.5.2. Az <A> sáv negyedik helyen végzett csapatai a <B> sáv két csoportjának
győztesével oda-vissza vágós alapon kuparendszerben döntik el a döntőbe
jutást
A sorsolás ideje általában az elődöntő befejezését követő hétfő 12:00 óra.
Az esetlegesen ettől eltérő időpontot a versenyiroda az MKOSz honlapján
közzéteszi!
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1.6.

Országos döntő

1.6.1.

Az Országos Döntő csoportbeosztása a fiúknál következő:
„A” csoport

1.6.2.

„B” csoport

AA1

1.

AB1

AB2

2.

AA2

DJ1 győztes

3.

DJ2 győztes

DJ4 győztes

4.

DJ3 győztes

Az Országos Döntő csoportbeosztása a leányoknál következő:
„A” csoport

„B” csoport

AA1

1.

AB1

AB2

2.

AA2

AA3 vagy AB3

3.

AA3 vagy AB3

DJ1 győztes

4.

DJ2 győztes

1.6.2.1. A 3. sorsolási számú helyre a csapatok a kerszetjátékkal egyidejűleg
sorsolással lesznek meghatározva.
1.6.3.

2.

Az országos döntő lebonyolítását a melléklet 3. pontja tartalmazza.

Országos Serdülő Bajnokság
2.1.

Alapszakasz

2.1.1.

A beérkezett nevezések alapján a nevező csapatokat 7 területre kerül besorolásra
földrajzi elhelyezkedésük alapján. (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Kelet,
Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Budapest)

2.1.2.

Az alapszakaszt megbízott Területi Versenybíróság szervezi és bonyolítja le.

2.1.3.

Az alapszakasz befejezésének határidejét a versenynaptár tartalmazza.

2.1.4.

Az alapszakasz lebonyolításáról a Területi Versenybíróság az érdekelt csapatoknak
egyeztető értekezletet tart, melyen a lebonyolítást ismerteti. A csapatok a mérkőzés
időpontokban megállapodnak. (Az időpontegyeztetés olyan területeken elmaradhat,
ahol a csapatok nem tornarendszerben, hanem heti gyakoriságú bajnoki
rendszerben játszanak az alapszakasz során.) A végleges lebonyolításról –
időpontokkal – a Területi VB a Versenyirodáját tájékoztatja. Az eredményeket a
Versenykiírásban rögzített módon a Versenyirodának köteles a főrendező és a VB
elnök is továbbítani.
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2.1.5.

Az adott határidőt követő napon 10:00 óráig a Területi Versenybíróság köteles a
Versenyirodáját a végleges sorrendről tájékoztatni.

2.2.

Alapszakasz keresztjátéka

2.2.1.

A keresztjátékra az alábbi területek között kerül sor:
Nyugat-Dunántúl
- Közép-Dunántúl
Nyugati főcsoport
Észak-Kelet
- Észak-Alföld
Keleti főcsoport
Dél-Dunántúl
- Dél-Alföld
Déli főcsoport

2.2.2.

A keresztjáték csoportbeosztásai a következők:
1.-4. helyért alapszakasz csoportok 1. és 2. helyezett csapatai
5.-8. helyért alapszakasz csoportok 3. és 4. helyezett csapatai
9.-12 helyért alapszakasz csoportok 5. és 6. helyezett csapatai és így tovább.
A keresztjáték csoportba a két-két csapat az alapszakasz egymás elleni
eredményét magával viszi.

2.2.3.

A keresztjáték játéknapjait a versenynaptár tartalmazza.

2.2.4.

A Budapesti csoport az utolsó keresztjáték napig köteles alapszakaszát befejezni.

2.2.5.

A négy főcsoport 1. és 2. helyezett csapata egyenes ágon a középdöntőbe jut.

2.2.6.

A főcsoportok 3.-6. helyezett csapatai a selejtezőn szerepelnek.

2.2.7.

A keresztjáték tornáinak szervezését és költségmegosztását az MKOSz Központi
Versenyiroda végzi!

2.3

Selejtező

2.3.1.

A selejtező csoportbeosztása sorsolással készül.
A sorsolás ideje általában az alapszakasz befejezését követő hétfő 12:00 óra.
Az esetlegesen ettől eltérő időpontot a versenyiroda az MKOSz honlapján
közzéteszi!
A sorsolás helye: MKOSz

2.3.2.

A csoportok elnevezése: SA, SB, SC és SD

2.3.3.

A csoportbeosztás sorsolásánál a következő elveket kell betartani:
2.3.3.1. Minden csoportba egy saját területén 3., 4., 5. és 6. helyezett csapat kerül
besorolásra.
2.3.3.2. Nem kerülhet egy selejtező csoportba két azonos területről érkezett csapat.
2.3.3.3. Az első sorsolási számú helyre 3. helyen továbbjutott csapat, a második
sorsolási számú helyre 4. helyen továbbjutott csapat, hármas sorsolási
számú helyre 6. helyen továbbjutott csapat, míg a négyes sorsolási számú
helyre 5. helyen továbbjutott csapat kerül. Amennyiben a 2.3.4. pontban
leírt „B” változat kerül megrendezésre, akkor a harmadik és a negyedik
sorsolási számú helyen lévő csapatokat fel kell cserélni.
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2.3.4.

A selejtezőt a következő időrend szerint lehet lebonyolítani:
„A” változat

1. nap

2. nap

„B” változat

időrend

játékrend

11:30

1-4

13:15

2-3

17:30

3-1

19:15

2-4

09:30

4-3

11:15

1-2

1. nap

2. nap

időrend

játékrend

16:15

1-4

18:00

2-3

09:30

3-1

11:15

2-4

15:30

4-3

17:15

1-2

A kétnapos tornát péntektől vasárnapig terjedő időszakban kell lebonyolítnai.
2.3.5.

A selejtezők 1. és 2. helyezett csapatai a középdöntőbe jutnak, a harmadik
helyezett csapatok a bajnokság 17. helyét, a negyedikek a 21. helyét szerezték
meg.

2.4.

A középdöntő

2.4.1.

A sorsolás ideje általában a selejtezőt követő hétfő 12:00 óra.
Az esetlegesen ettől eltérő időpontot a versenyiroda az MKOSz honlapján
közzéteszi!
A sorsolás helye: MKOSz
2.4.1.1. Nem kerülhet egy középdöntő csoportba két azonos területről érkező 1. és
2. helyezett csapat.

2.4.2.

A csoportok elnevezése: KDA, KDB, KDC és KDD

2.4.3.

A hármas sorsolási számú helyre a selejtezőn 2. helyezett csapat, míg a négyes
sorsolási számú helyre egy selejtezőn 1. helyezett csapat kerül. Amennyiben a
1.3.4. pontban leírt „B” változat kerül megrendezésre, akkor a harmadik és a
negyedik sorsolási számú helyen lévő csapatokat fel kell cserélni.
2.4.3.1. Nem kerülhet egy középdöntő csoportba, két azonos selejtezőből
továbbjutott csapat.

2.4.4.
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A középdöntők lebonyolítási rendje az 2.3.4. pontban megtalálható selejtező
időbeosztásával egyezik meg.
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2.4.5.

A serdülő korcsoportban a középdöntők 1. helyezett csapatai egyeságon a döntőbe
jutnak. A négy második a négy harmadikkal oda-visszavágó alapon
kuparendszerben döntik el a döntőbe jutást. A párosítás sorsolással készül.
A sorsolás ideje általában a selejtezőt követő hétfő 12:00 óra.
Az esetlegesen ettől eltérő időpontot a versenyiroda az MKOSz honlapján
közzéteszi!
A sorsolás helye: MKOSz Központi Versenyiroda
A mérkőzéseket DJ1, DJ2, DJ3, DJ4 kódszámmal kell ellátni, ami meghatározza az
Országos Döntő csoportbeosztást.
Az első mérkőzésen a középdöntőn 3. helyezett csapat a pályaválasztó!

3.5.

A döntő

3.5.1.

Az Országos Döntő csoportbeosztása a következő:
„A” csoport

3.5.2.

„B” csoport

KDB1.

1.

KDA1.

KDC1.

2.

KDD1.

DJ1 győztes

3.

DJ2 győztes

DJ4 győztes

4.

DJ3 győztes

Az országos döntő lebonyolítását a melléklet 3. pontja tartalmazza.

3. Országos döntők lebonyolítása
3.1.

A csoportmérkőzések időrendje a következő:
I. nap

II. nap

2009/10

09:00

B1-B4

11:00

B2-B3

13:00

A1-A4

15:00

A2-A3

17:00

B3-B1

19:00

B2-B4

09:00

A3-A1

11:00

A2-A4

13:00

B4-B3

15:00

B1-B2

17:00

A4-A3

19:00

A1-A2

9. oldal

Utánpótlás versenykiírás – 1. sz melléklet

3.2.

A keresztbejátszás mérkőzéseire a harmadik versenynapon kerül sor, a döntőbe
jutásért, ill. a 7. helyezésért. A további helyosztó mérkőzéseket a 4. napon kell
megrendezni.
III. nap

IV. nap

3.3.

2009/10

09:00

B.III.–A.IV.

E

11:00

AIII.–B.IV.

F

13:00

B.I.–A.II.

G

15:00

A.I.–B.II.

H

17:00

E vesztes – F vesztes 7. helyért

09:00

E. gy.–F. gy. az 5. helyért

11:00

G. v.–H. v. a 3. helyért

13:00

G. gy.–H. gy. az 1. helyért

Az országos döntőket WILSON labdákkal kell lejátszani!
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