Erste Liga lebonyolítási rend 2022/2023
Erste Liga championship format 2022/2023
Alapszakasz

Regular Season

Az alapszakasz során a csapatok két oda-vissza
During the regular season teams play two backkört, csapatonként összesen 36 mérkőzést
and-forth rounds, 36 games per team overall.
játszanak egymással.
The top6 placed teams at the end of regular
Az alapszakasz első 6. helyezettje az alapszakaszt
season automatically advance to the playoffs.
követően egyből a rájátszásba jut.
The 7-10th placed teams after the end of regular
Az alapszakasz 7-10. helyezettje az alapszakaszt
season play a playoff-qualification series.
követően playoff kvalifikáció párharcot játszik.

Rájátszás-kvalifikáció

Playoff-Qualification

The 7-10th placed teams after the regular season
plays a best-of-five series to qualify for the
Az alapszakasz 7-10. helyezettje a rájátszásba
playoffs.
jutásért egy 3 győzelemig tartó párharcot vív.
The pairs of the playoff-qualifications are
A playoff kvalifikáció párosítása választás útján
decided by choosing (the 7th placed team after
alakul ki (az alapszakasz 7. helyezettje választ az
the regular season chooses from the 9-10th
alapszakasz 9-10. helyezettje közül).
placed teams).
A playoff kvalifikáció lebonyolítása:
The format of the qualifications:
• H-H-A-(A)-(H), ahol
• H-H-A-(A)-(H), where
• H: a 7. és a 8. helyezett hazai mérkőzése
• H: the 7th and 8th placed teams’ home
• A: a 9. és a 10. helyezett hazai
game
mérkőzése
• A: the 9th and 10th placed teams’ home
A rájátszás-kvalifikáció során amennyiben egy
game
mérkőzés 3. harmadát követően döntetlen az
In the playoff-qualification series in case a
eredmény, úgy a hosszabbításra a rájátszás
game’s score is tied after the 3rd period, playoff
szabályai az irányadóak.
rules apply for the overtime.
A rájátszás-kvalifikáció párharcok győztesei a 7.
The winners of playoff-qualification series
és 8. pozícióban a negyeddöntőbe jutnak.
advance to the quarterfinals on places 7th and
8th.
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Rájátszás – negyeddöntők

Playoffs – Quarterfinals

A negyeddöntő párosítása választás útján alakul
ki (az alapszakasz 1-3. helyezettje választ az
The pairs of the quarterfinal series are decided
alapszakasz 5-6. helyezettje, illetve a rájátszásby choosing (the 1-3rd placed teams based on the
kvalifikáció alapján a 7. és 8. pozícióban bejutó
regular season standings choose from the 5-6th
csapatok közül.)
placed teams and from the teams advanced
A negyeddöntő párharcai 4 győztes mérkőzésig through playoff-qualifications on 7-8th places).
tartanak.
The quarterfinals are best-of-seven series.
A negyeddöntő lebonyolítása:
The format of quarterfinals:
• H-H-A-A-(H)-(A)-(H), ahol
• H-H-A-A-(H)-(A)-(H), where
• H: az alapszakasz helyezés alapján
• H: home game of the higher seeded
magasabban rangsorolt csapat hazai
team based on regular season rankings,
mérkőzése
• A: home game of the lower seeded
• A: az alapszakasz helyezés alapján
team based on regular season rankings
alacsonyabban rangsorolt csapat hazai
In case a playoff-qualifications series get decided
mérkőzése
in more than 3 games, the team(s) advancing
Amennyiben bármely rájátszás-kvalifikáció
from the respective series start the quarterfinals
párharc több, mint 3 mérkőzésen dől el, úgy az
at the later starting dates.
onnan továbbjutó a csapat(ok) a negyeddöntő
később kezdődő ágán szerepel(nek).

Rájátszás – elődöntők

Playoffs – Semifinals

A negyeddöntők győztesei. Pályaelőny eldöntés
az alapszakasz helyezések alapján: 1-4, illetve 23. (ahol 1. az alapszakasz helyezés alapján
legmagasabban, a 4. pedig a legalacsonyabban
rangsorolt csapat)

Played by the winners of the quarterfinals. Home
ice advantage is decided based on regular season
rankings: 1-4th, and 2-3rd (where 1st is the highest
seeded team based on the regular season
rankings, while 4th is the lowest seeded team
Az elődöntők párharcai 4 győztes mérkőzésig based on the regular season standings).
tartanak.
The semifinals are best-of-seven series.
Az elődöntők lebonyolítása:
•

H-H-A-A-(H)-(A)-(H), ahol

The format of semifinals:
•

H-H-A-A-(H)-(A)-(H), where
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•

•

H: az alapszakasz helyezés alapján
magasabban rangsorolt csapat hazai
mérkőzése
A: az alapszakasz helyezés alapján
alacsonyabban rangsorolt csapat hazai
mérkőzése

Rájátszás – döntő

•

•

H: home game of the higher seeded
teams based on regular season
rankings,
A: home game of the lower seeded
teams based on regular season rankings

Playoffs - Finals

Az elődöntők győztesei. A pályaelőny eldöntése
Played by the winners of the semifinals. Home
az alapszakasz helyezés alapján.
ice advantage is decided based on regular season
A döntő párharca 4 győztes mérkőzésig tart.
rankings.
A döntők lebonyolítása:
The finals are best-of-seven series.
•
•

•

H-H-A-A-(H)-(A)-(H), ahol
The format of finals:
H: az alapszakasz helyezés alapján
• H-H-A-A-(H)-(A)-(H), where
magasabban rangsorolt csapat hazai
• H: home game of the higher seeded
mérkőzése
team based on regular season rankings,
A: az alapszakasz helyezés alapján
• A: home game of the lower seeded
alacsonyabban rangsorolt csapat hazai
team based on regular season rankings
mérkőzése
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