
OB IV Bajnokság- Lebonyolítás 
 

A bajnokságban résztvevő csapatok: 
- KMH 
- MAC Budapest 
- Hargitai Farkasok 
- ESMTK 
- Szabolcsi JE 
- Viadukt SE 
- Rozmár SE 
- TSE Gerillák 
- Korcsolyázó DSE 
- Kaposvári HC SE 
- Hevület SE 
- White Sharks HC 

 
Az alapszakaszt területi csoportokban játsszák a csapatok (10 mérkőzés/csapat). A 
csoportok: 
A csoport:   Hargitai Farkasok 
   Kaposvári HC SE 
   Hevület SE 
   White Sharks HC 
   ESMTK 
   Korcsolyázó DSE 
B csoport:  KMH 
   Szabolcsi JE 
   Viadukt SE 
   MAC Budapest 
   Rozmár SE 

TSE Gerillák 
 
Rájátszás: 

- az alapszakaszban elért helyezések alapján A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1 
párosításokban a csapatok egy oda-vissza kört játszanak, majd a 2 mérkőzés 
eredménye szerinti győztesek (ha döntetlen, akkor a jobb gólarány a mérvadó) két 
meccset játszanak (A1-B4 győztese A3-B2 győztesével és A2-B3 győztese A4-B1 
győztesével), majd következik a döntő (2 nyert meccsig), illetve a helyosztók. A 
rájátszás vesztesei a győztesekhez hasonlóan játszanak tovább a helyezésekért. 

- A5-B5, A5-B6, A6-B5, A6-B6 egy oda vissza kört játszik egymással (a helyezéseket 
úgy számoljuk, hogy az azonos csoportban lévő csapatok alapszakaszban szerzett 
egymás elleni pontjaihoz hozzáadjuk a rájátszásban szerzetteket) 

Határidők: 
- alapszakasz vége:   2017.02.12. 
- rájátszás vége:   2017.03.05. 
- döntő, bronzmérkőzés:  2017.04.09. 

 
 
 
A versenyévad 2016. szeptember 01-től 2017. április 10-ig tart. 
 
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.  
Ha a hazai csapat által felajánlott mérkőzés időpontot a vendég csapat nem fogadja el, a 
hazai csapat köteles még egy időpontot felajánlani. Az egyik időpontnak hétvégére 
(szombatra vagy vasárnapra) kell esnie. 
 
A bajnokság értékelése: 
3X30 érem (arany, ezüst, bronz), bajnoki serleg. 
Különdíj a legtöbb pontot elérő játékosnak és Fair-Play díj a legsportszerűbb csapatnak. 

 
A bajnokság lebonyolításának egyéb részleteit illetően a MJSZ 2016/2017 évi 
versenyszabályzata az irányadó. 
 
 
Budapest, 2016. július 27.  
MJSZ Versenyiroda 
MJSZ Szakmai Bizottság 


