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U11, I. osztály (2x15 perces meccsek, futó órával) 

Indulók száma: 18 csapat; csapatonkénti meccsszám: 13; csapatonkénti játéknap: 6; várható befejezés: február végén. 
A csapatok három 6-os csoportba lettek beosztva, amelyekben mindenki játszik mindenkivel. Az alapszakasz után a 

csoportok 1-3. helyezettjei a felső-, míg a 4-6. helyezettjei az alsóházba kerülnek. A rájátszásbeli két 9-es csoportban 

szintén mindenki játszik mindenkivel, így kialakítva a végső sorrendet. 

 
 

U11, II. osztály (2x15 perces meccsek, futó órával) 

Indulók száma: 80 csapat; csapatonkénti meccsszám (min./max.): 14/20; csapatonkénti játéknap (min./max.): 6/8; 
várható befejezés: február végén, március elején. 

A csapatok tíz 8-as csoportba lettek beosztva, amelyekben mindenki játszik mindenkivel. Az alapszakasz után a 

csoportok 1-4. helyezettjei a felső-, míg az 5-8. helyezettjei az alsóházba kerülnek. A rájátszásbeli tíz 8-as csoportban 
szintén mindenki játszik mindenkivel. A felsőházi csoportokból az öt 1. és a három százalékosan legjobb 2. helyezett 

jut a két négycsapatos negyeddöntőbe, ahonnan a csoportok 1-2. helyezettjei mehetnek a 4-es döntőbe. 

 

 

U13, I. osztály (2x15 perces meccsek, futó órával) 

Indulók száma: 24 csapat; csapatonkénti meccsszám: 12; csapatonkénti játéknap: 5; várható befejezés: február 

közepén-végén. 
A csapatok négy 6-os csoportba lettek beosztva, amelyekben mindenki játszik mindenkivel. Az alapszakasz után a 

csoportok 1-2. helyezettjei a felső-, a 3-4. helyezettjei a közép-, míg az 5-6. helyezettjei az alsóházba kerülnek. A 

rájátszásbeli három 8-as csoportban szintén mindenki játszik mindenkivel, így kialakítva a végső sorrendet. 
 

 

U13, II. osztály (2x15 perces meccsek, futó órával) 

Indulók száma: 75 csapat; csapatonkénti meccsszám (min./max.): 12/20; csapatonkénti játéknap (min./max.): 4/8; 
várható befejezés: február végén, március elején. 

A csapatok öt 7-es és öt 8-as csoportba lettek beosztva, amelyekben mindenki játszik mindenkivel. Az alapszakasz után 

a csoportok 1-4. helyezettjei a felső-, míg az 5-7/8. helyezettjei az alsóházba kerülnek. A rájátszásbeli öt 7-es és öt 8-as 
csoportban szintén mindenki játszik mindenkivel. A felsőházi csoportokból az öt 1. és a három százalékosan legjobb 2. 

helyezett jut a két négycsapatos negyeddöntőbe, ahonnan a csoportok 1-2. helyezettjei mehetnek a 4-es döntőbe. 

 

 

U15, I. osztály (2x20 perces meccsek, futó órával) 

Indulók száma: 15 csapat; csapatonkénti meccsszám (min./max.): 12/14; csapatonkénti játéknap (min./max.): 4/6; 

várható befejezés: február végén. 
A csapatok egy 7-es és egy 8-as csoportba lettek beosztva, amelyekben mindenki játszik mindenkivel. Az alapszakasz 

után a csoportok 1-4. helyezettjei a felső-, míg az 5-7/8. helyezettjei az alsóházba kerülnek. A rájátszásbeli 7-es/8-as 

csoportban szintén mindenki játszik mindenkivel, így kialakítva a végső sorrendet. 
 

 

U15, II. osztály (2x20 perces meccsek, futó órával) 

Indulók száma: 80 csapat; csapatonkénti meccsszám (min./max.): 14/20; csapatonkénti játéknap (min./max.): 6/8; 
várható befejezés: február végén. 

A csapatok tíz 8-as csoportba lettek beosztva, amelyekben mindenki játszik mindenkivel. Az alapszakasz után a 

csoportok 1-4. helyezettjei a felső-, míg az 5-8. helyezettjei az alsóházba kerülnek. A rájátszásbeli tíz 8-as csoportban 
szintén mindenki játszik mindenkivel. A felsőházi csoportokból az öt 1. és a három százalékosan legjobb 2. helyezett 

jut a két négycsapatos negyeddöntőbe, ahonnan a csoportok 1-2. helyezettjei mehetnek a 4-es döntőbe. 

 
 

 

 



Serdülő (U17-es) bajnokság (2x20 perces meccsek, futó órával) 
Indulók száma: 61 csapat; csapatonkénti meccsszám (min./max.): 9/16; csapatonkénti játéknap (min./max.): 4/6; 
várható befejezés: február végén. 

A csapatok öt 10-es és egy 11-es csoportba lettek beosztva, amelyekben mindenki játszik mindenkivel. Az alapszakasz 

után a csoportokból a hat 1. és a két százalékosan legjobb 2. helyezett jut a két négycsapatos negyeddöntőbe, ahonnan 

a csoportok 1-2. helyezettjei mehetnek a 4-es döntőbe. 
 

 

Ifjúsági (U20-as) bajnokság (2x20 perces meccsek, futó órával) 
Indulók száma: 48 csapat; csapatonkénti meccsszám (min./max.): 10/13; csapatonkénti játéknap (min./max.): 4/5; 

várható befejezés: február végén. 

A csapatok nyolc 6-os csoportba lettek beosztva, amelyekben mindenki játszik mindenkivel. Az alapszakasz után a 
csoportok 1-3. helyezettjei a felső-, míg a 4-6. helyezettjei az alsóházba kerülnek. A rájátszásbeli 6-os csoportokban 

szintén mindenki játszik mindenkivel. A felsőházi csoportokból a négy 1. helyezett jut a 4-es döntőbe. 

 

 

Felnőtt férfiak (2x15 perces meccsek, futó órával) 

Indulók száma: 21 csapat; csapatonkénti meccsszám (min./max.): 5/11; csapatonkénti játéknap (min./max.): 2/4; 

várható befejezés: február közepén. 
A 21 csapat három 3-as és három 4-es csoportba lett beosztva. A hat csoportelső és a három 4-es csoport 2. helyezettjei 

egyből a legjobb 12 közé jutnak, míg a maradék 12 csapat a vigaszágra kerül, ahol három 4-es csoportban zajlanak majd 

a küzdelmek. A vigaszágról csak az 1. helyezettek juthatnak tovább. A 12 negyeddöntős gárda négy 3-as csoportba lesz 
beosztva, amelyekből csak az 1. helyezettek jutnak be a 4-es döntőbe. 

 

 

Öregfiú (2x15 perces meccsek, futó órával) 
Indulók száma: 10 csapat; csapatonkénti meccsszám (min./max.): 4/10; csapatonkénti játéknap (min./max.): 2/4; 

várható befejezés: február közepén. 

A 10 csapat két 3-as és egy 4-es csoportba lett beosztva. A három csoportelső és a 4-es csoport 2. helyezettje egyből a 
legjobb 6 közé jutnak, míg a maradék 6 csapat a vigaszágra kerül, ahol két 3-as csoportban zajlanak majd a küzdelmek. 

A vigaszágról csak az 1. helyezettek juthatnak tovább. A 6 negyeddöntős gárda két 3-as csoportba lesz beosztva, 

amelyekből az 1-2. helyezettek jutnak be a 4-es döntőbe. 

 
 

Leány (U17-es) (2x20 perces meccsek, futó órával) 

Indulók száma: 18 csapat; csapatonkénti meccsszám: 10; csapatonkénti játéknap: 4; várható befejezés: február 
közepén. 

A csapatok három 6-os csoportba lettek beosztva, amelyekben mindenki játszik mindenkivel. Az alapszakasz után a 

csoportok 1-2. helyezettjei a felső-, a 3-4. helyezettjei a közép-, míg az 5-6. helyezettjei az alsóházba kerülnek. A 
rájátszásbeli három 6-as csoportban szintén mindenki játszik mindenkivel, így kialakítva a végső sorrendet. 

 

 

Felnőtt nők (2x15 perces meccsek, futó órával) 
Indulók száma: 14 csapat; csapatonkénti meccsszám (min./max.): 5/12; csapatonkénti játéknap (min./max.): 2/4; 

várható befejezés: február végén. 

A 14 csapat két 3-as és két 4-es csoportba lett beosztva. A négy csoportelső és a két 4-es csoport 2. helyezettjei egyből 
a legjobb 8 közé jutnak, míg a maradék 8 csapat a vigaszágra kerül, ahol két 4-es csoportban zajlanak majd a küzdelmek. 

A vigaszágról csak az 1. helyezettek juthatnak tovább. A 8 negyeddöntős gárda két 4-es csoportba lesz beosztva, 

amelyekből az 1-2. helyezettek jutnak be a 4-es döntőbe. 
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