U18 Bajnokság – Lebonyolítás
#

EBJL-ben induló (A csoport)

#

Magyar Bajnokságban induló (B csoport)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DVTK Jegesmedvék
Győri NEMAK ETO HC
Ifj. Ocskay Gábor JA
KMH
MAC Budapest
UTE
Vasas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Debreceni HK
Egerszegi Titánok
Ferencvárosi TC - visszalépett
Gepárd JE
ISK-HSC Csíkszereda
Pesterzsébeti HC
Tisza Volán SC

Alapszakasz (2018. szeptember 2-2018. január 11.):
Csoporton belül egy oda-vissza kör + egy mérkőzés a másik csoport csapataival.
A csoport 12+6 mérkőzés/csapat (a mérkőzések megegyeznek az EBJL alapszakaszában lejátszott egymás
elleni két mérkőzéssel)
B csoport 10+7 mérkőzés/csapat
Az alapszakasz első két helyezettje mindkét csoportból automatikus résztvevője a magyar negyeddöntőnek
(A1, A2 első két helyen, B1, B2 3., 4. helyen.

Középszakasz (2018. január 14-február 10.):
Az EBJL rájátszásába jutott további magyar csapatok is (1 vagy 2) automatikus résztvevői a magyar
negyeddöntőnek 5., vagy 5., 6. helyen.
A fennmaradó helyekért (2 vagy 3) a középszakaszban küzdenek meg a csapatok. Mindkét csoport csapatai
játszanak egy oda-vissza kört csoporton belül (az A csoporton belüli mérkőzések megegyeznek az EBJL
középszakaszában lejátszott egymás elleni mérkőzésekkel).
Az így kialakult csoporton belüli sorrend alapján játszanak a csapatok két mérkőzést a másik csoport
helyezettjeivel az alábbiak szerint:
Ha 3 magyar csapat jut be az EBJL rájátszásba, akkor a középszakasz sorrendje alapján (2018.
február 22., 24.) A1 - B3, A2 - B2, A3 - B1 2 mérkőzés. A két mérkőzés góljai összeadódnak, a több gólt szerző
csapat jut tovább. Ha a két csapat egyenlő gólaránnyal áll a két lejátszott mérkőzés után, akkor az idegenben
szerzett több lőtt gól a mérvadó. Ha ez sem dönt, hosszabbítással folytatódik a játék, legvégső esetben pedig
büntetők döntenek.
A három győztes vehet részt a negyeddöntőben 6., 7., 8. helyen.
Ha 4 magyar csapat jut be az EBJL rájátszásába, akkor a középszakasz sorrendje alapján (2018.
február 22., 24.) A1 - B2, A2 - B1, 2 mérkőzés. A két mérkőzés góljai összeadódnak, a több gólt szerző csapat
jut tovább. Ha a két csapat egyenlő gólaránnyal áll a két lejátszott mérkőzés után, akkor az idegenben szerzett
több lőtt gól a mérvadó. Ha ez sem dönt, hosszabbítással folytatódik a játék, legvégső esetben pedig büntetők
döntenek.
A két győztes vehet részt a negyeddöntőben 7., 8. helyen.

Negyeddöntők (2018. február 26., március 5.):
A kialakult sorrend alapján az első 4 helyezett választ az 5-8. helyezettek közül. Először az első, majd a
második, végül a harmadik választ magának ellenfelet. Minden páros 2 mérkőzést játszik. A két mérkőzés
góljai összeadódnak, a több gólt szerző csapat jut tovább. Ha a két csapat egyenlő gólaránnyal áll a két lejátszott
mérkőzés után, akkor az idegenben szerzett több lőtt gól a mérvadó. Ha ez sem dönt, hosszabbítással folytatódik
a játék, legvégső esetben pedig büntetők döntenek.
A négy győztes jut a négyes döntőbe.

Amennyiben egy magyar csapat sem jut be az EBJL elődöntőjébe, úgy a négyes döntő helyett 2 nyert mérkőzésig tartó elődöntők és 3
nyert mérkőzésig tartó döntők kerülnek megrendezésre. Ez esetben mérkőzés napok: 03.10., 03.12., ha kell 03.14; 03.17., 03. 20.,
03.23, ha kell 03. 26., 03. 29

Négyes döntő:
Elődöntők (2018. március 12.) 1.-4.; 2.-3.
Döntők (2018. március 19.) I-II; III-IV.
2017. augusztus
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