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Lebonyolítás 2022-2023 
 
 

 

VERZIÓSZÁM VERSION NO. 

1.0 1.0 

  

CSAPATOK SZÁMA NUMBER OF TEAMS 

16 16 

  

CSOPORTOK TEAMS 

A csoport                        B csoport                         C csoport                          D csoport 
DJK SE                              VIP Wizards B              HKB Flashes II              Zempléni Hiúzok 
VIP Wizards A                ESMTK Jégkockák            Óbudai Gepárdok           Lizards 
Jégoroszlánok                Tatabányai Polipok         Vénfarkasok                    ESMTK Jéglovagok 
Kárpáti Farkasok           VSD Párducok              ESMTK Jégkásák             R’Angels-KCR 

  

ALAPSZAKASZ REGULAR SEASON 

A bajnokságba benevezett 16 csapat az 
alapszakasz során négy csoportba kerül 
besorolásra.  
 
a csapatok egy oda-vissza kört játszik egymással 

(6 meccs/csapat) 

The 16 teams entering shall be divided to 4 
groups in the regular season. 
 
teams in one group are playing a full round with 
each other (6 games/team) 

  

KÖZÉPSZAKASZ MIDDLE SEASON 

A csoportgyőztesek egy fél kört játszanak 
egymással     
A csoportmásodikok egy fél kört játszanak 
egymással     
A csoportharmadikok egy fél kört játszanak 
egymással     
A csoportnegyedikek egy fél kört játszanak 
egymással 
(3 meccs/csapat) 

First ranked teams of each groups are playing 
half a round with each other (K1) 
Second ranked teams of each groups are 
playing half a round with each other (K2) 
Third ranked teams of each groups are playing 
half a round with each other (K3) 
Fourth ranked teams of each groups are playing 
half a round with each other (K4) 
(3 games/teams) 

  

ELŐDÖNTŐK SEMIFINALS 

K1 csoport 1-4. és 2-3. helyezettjei 1-1 meccset 
játszanak egymással 
(1 meccs)  

1-4. and 2-3. of K1 are playing 1 game with each 
other 
(1 game) 

  



 

 
 

2 

DÖNTŐK FINALS 

1. helyért az elődöntők győztesei 1 meccset  

3. helyért az elődöntők vesztesei 1 meccset 

(1 meccs/csapat) 
 

A döntő és a bronzmérkőzés tervezetten az 
OBIV Gála keretein belül kerül megrendezésre. 

Gold medal game: winners of the semifinal 
series are playing 1 game 
Bronze medal game: losers of the semifinal 
series are playing 1 games 
(1 game/team) 
 
Both games are planned to be held at the OBIV 
Gala. 

  

HELYOSZTÓK PLACEMENT ROUND 

K2, K3 és K4 csapatai a középszakaszban elért 
eredményük szerinti párosításban a csoporton 
belül 1-1 meccset játszanak egymással  
 

1-2. helyezettek  1 meccs 
3-4. helyezettek  1 meccs 
 

Teams of K2, K3 and K4 are are paired according 
to their rankings within their group and are playing 
1 game with each other: 
 
1-2. ranked                               1 game 
3-4. ranked                               1 game 

 

  

MAXIMUM MÉRKŐZÉSEK SZÁMA ÖSSZESEN MAXIMAL NUMBER OF GAMES TOTAL 

11 11 

  

MINIMUM MÉRKŐZÉSEK SZÁMA ÖSSZESEN MINIMAL NUMBER  OF GAMES TOTAL 

10 10 
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