Női OB U25 Bajnokság – Lebonyolítás
Női U25 Bajnokságba csapatnevezést leadott csapatok:
Csapat neve

#
1
2
3
4
5
6
7
8

Angels NJSE
DVTK Jegesmedvék
FC Hatvan Girls
FTC-Telekom
ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia
KMH Budapest
MAC Budapest Marilyn
Óbuda Hockey Academy Girls

Játéknap: a csapatok által egyeztetett időpontban, a versenynaptárban szereplő határidőig
Női U25 - Alapszakasz
Az alapszakasz során a csapatok egy oda-vissza kört játszanak egymással. (14 mérkőzés)
Női OB II. – Rájátszás
Az alapszakasz 1.-8., 2.-7., 3.-6. és 4.-5. helyezettje két győzelemig tartó negyeddöntőt játszik
egymással.
Az negyedöntő győztes csapatai két győzelemig tartó elődöntőt, az elődöntő győztes csapatai két
győzelemig tartó döntőt játszik az alábbi pályaválasztói rendben:

1-8.
4-5.
3-6.
2-7.

ED. 1
D.
ED. 2

Az elődöntő és döntő párharcban az alapszakasz helyezés alapján magasabban rangsorolt csapat dönt
arról, hogy pályaválasztóként hazai pályán, vagy vendégként idegenben kezdi a párharcot.
A negyedöntő, illetve az elődöntő vesztes csapatainak sorrendjét a bajnokság végeredménye
szempontjából az alapszakaszban elért helyezés határozza meg.
Mérkőzésszám: minimum 16 – maximum 23

Az elődöntő és döntő párharcban az alapszakasz helyezés alapján magasabban rangsorolt csapat dönt
arról, hogy pályaválasztóként hazai pályán, vagy vendégként idegenben kezdi a párharcot.
A negyedöntő, illetve az elődöntő vesztes csapatainak sorrendjét a bajnokság végeredménye
szempontjából az alapszakaszban elért helyezés határozza meg.
Mérkőzésszám: minimum 12 – maximum 19

Női OB I. Bajnokság - Lebonyolítás
Női OB I. Bajnokságba csapatnevezést leadott csapatok:
#
1
2
3

Csapat neve
FTC-Telekom
KMH Budapest
MAC Budapest Marilyn

Játéknap: a csapatok által egyeztetett időpontban, a versenynaptárban szereplő határidőig

Női OB I.
A bajnokság során a csapatok két oda-vissza kört játszanak egymással, melynek eredményeként
kialakul a bajnokság végső sorrendje.
Az FTC-Telekom és a MAC Budapest Marilyn csapatának az osztrák bázisú DEBL-ben játszott
mérkőzéseinek eredménye egyben a Női OB I. Bajnokságba is beszámítanak.
Mérkőzésszám: 4
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