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Lebonyolítás 2022-2023 
 
  

VERZIÓSZÁM VERSION NO. 
2.0 2.0 
  
CSAPATOK SZÁMA NUMBER OF TEAMS 
10 10 
  
CSAPATOK TEAMS 
NYUGAT 
Egerszegi Titánok 
Hevület 
Lizards 
Worm Angels 
Semmelweis 
 
KELET 
DVTK Jegesmedvék 
Hargitai Farkasok 
HKB 
Lehel HC 
Zempléni Hiúzok 

WEST 
Egerszegi Titánok 
Hevület 
Lizards 
Worm Angels 
Semmelweis 
 
EAST 
DVTK Jegesmedvék 
Hargitai Farkasok 
HKB 
Lehel HC 
Zempléni Hiúzok 

  
ALAPSZAKASZ REGULAR SEASON 
a csapatok területi alapon két csoportra bontva 
egy oda-vissza kört játszanak egymással 
(8 meccs/csapat) 

teams play in two geographic divisions (West 
and East), one back-and-forth round  
(8 games/team) 

  
ELŐDÖNTŐK SEMIFINALS 
NY1 és K2 1 meccset játszik egymással 
K1 és NY2 1 meccset játszik egymással  
(1 meccs/csapat) 
 

W1 and E2 are playing 1 game with each other 
E1 and W2 are playing 1 game with each other 
(1 game/team) 

  
DÖNTŐK FINALS 

1. helyért az elődöntők győztesei 2 győzelemig 
(2/3 meccs) 
3. helyért az elődöntők vesztesei 2 győzelemig 
(2/3 meccs) 

Gold medal series: winners of SF, best out of 3 
(2/3 games) 
Bronze medal series: losers of SF, best out of 3 
(2/3 games) 
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HELYOSZTÓK PLACEMENT ROUND 
 
5. helyért: NY3 és K4 2 meccset játszik 
egymással* 
(2 meccs/csapat) 
7. helyért: K3 és NY4 2 meccset játszik 
egymással* 
(2 meccs/csapat) 
9. helyért: NY5 és K5 2 meccset játszik 
egymással* 
(2 meccs/csapat) 
 
*Helyosztó párharc helyett a párok közös 
megegyezéssel 1 mérkőzést is játszhatnak, vagy 
dönthetnek úgy, hogy lemondanak a helyosztó 
mérkőzéseik lejátszásáról.  
 
Amennyiben a párharcot választják, úgy abban a 
2 meccs összesített eredménye a döntő. Ha a két 
mérkőzés összesített eredménye döntetlen, a 
versenykiírás szerinti hosszabbítás következik. A 
párharcok során az alapszakasz helyezés 
alapján magasabban rangsorolt csapat dönt 
arról, hogy pályaválasztóként hazai pályán, vagy 
vendégként idegenben kezdi a párharcot. 
 

5th place: W3 and E4 are playing 2 games with 
each other 
(1 game/team) 
7th place: E3 and W4 are playing 2 games with 
each other 
(1 game/team) 
9th place: W5 and E5 are playing 2 games with 
each other 
(1 game/team) 
 
*Instead of a back-and-forth placement round, 
pair can jointly decide to play only 1 game for the 
ranking in question, or they can jointly decide to 
drop the placement round at all. 
 
If they choose to play back-and-forth, then the 
consolidated results of the two games are 
decisive. In this case, the team of the higher 
ranking in the regular season shall have the right 
to choose whether they start the series at home 
or away. 

  
MAXIMUM MÉRKŐZÉSEK SZÁMA ÖSSZESEN MAXIMAL NUMBER OF GAMES TOTAL 
11 11 
  
MINIMUM MÉRKŐZÉSEK SZÁMA ÖSSZESEN MINIMAL NUMBER  OF GAMES TOTAL 
9 9 
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