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 5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése:  

 5.1. A bajnokság lebonyolítása: 

  

A 15 nevezett csapat három 5 csapatos csoportba kerül (A, B és C csoport), sorsolásnál nem a megyét, 

hanem az erőviszonyokat figyelembe véve (a 2020/2021-es bajnoki teljesítmények alapján).  

A és B csoport oda - visszavágó alapon játszik 10 fordulós alapszakaszt (8 mérkőzés/csapat). 

A C csoport 4 csapata oda-visszavágó alapon játszik 6 mérkőzést és még 2 mérkőzést a szabadnapos és a 

Kutas NKC visszalépésével felszabaduló csapattal az 1. fordulótól tekintve. Egyet idegenben és egyet 

hazai pályán. 

A csoportok 1-3. helyezettjei kerülnek a rájátszás Felsőházába (9 csapat), viszik magukkal a csoporton 

belül továbbjutot csapatokkal elért eredményeiket (4 mérkőzés eredménye) és oda - visszavágó alapon 

játszanak a másik csoportok 1-3. helyezett csapataival (14 forduló/12 mérkőzés csapatonként).  

A C csoportból a felsőházba kerülő 3 csapat is viszi mágával az egymás elleni mérkőzéseik eredményeit, 

de csak 2-2-t, vagyis összesen négyet. Abban az esetben, ha két felsőházba jutó csapat az alapszakaszban 

3 mérkőzést játszott egymásssal, akkor egy hazai és egy idegenbeli mérkőzés eredményét viszik 

magukkal (amelyikből kettő van, ott a nagyobb gólkülönbségű, majd az összesen több gólt hozó mérkőzés 

eredményét viszik magukkal,  ha ez is megegyezik, akkor a 3-ból 2 mérkőzést idegenben játszó csapat 

szempontjából kedvezőbb eredményt viszik magukkal). 

A Felsőházban így 16 mérkőzésen szerzett eredmények alapján kerülnek meghatározásra a 

helyezések. ( Felsőházba jutott csapatok összesen 20 mérkőzés/csapat játszanak) 

 

A, B és C csoport 4-5. helyezett csapatai kerülnek a rájátszás Alsóházába (6 csapat), viszik magukkal a 

csoporton belül továbbjutot csapattal elért eredményeiket (2 mérkőzés eredménye) és oda - visszavágó 

alapon játszanak a másik csoport 4-5. helyezett csapataival (8 mérkőzés).  

A, B csoport 4-5., míg C csoport 4. helyezett csapatai kerülnek az Alsóházba (5 csapat). Az Alapszakasz 

eredményei törlődnek és oda-visszavágó alapon játszanak 8 mérkőzést. Az Alapszakasz 4. helyezettei 2, 

míg az 5. helyezettek 0 bónusz ponttal indulnak az Alsóházban. 

Az Alsóházban így 10 mérkőzés pontszámai alapján kerülnek meghatározásra a helyezések.  

Alsóházba jutott csapatok összesen 16 mérkőzés/csapat játszanak. 
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Visszalépés esetén a Felsőházban az előírt 18 bajnoki mérkőzés/csapat elérése érdekében a 

Versenykiírás módosításra kerülhet. 
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