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VERSENYKIÍRÁS ÉS NEVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A verseny célja:
Sportolási lehetőség biztosítása szervezett labdarúgó bajnokság keretein belül, valamint a kispályás
labdarúgás népszerűsítése felnőtt férfi csapatok részére.
A bajnokság helyszíne:
Újpalotai úti Sporttelep (1138 Budapest, Újpalotai út 13.)

TERVEZETT LEBONYOLÍTÁS
(A NEVEZŐ CSAPATOK SZÁMÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZHAT)
Hétfői játéknap:
A bajnokságot 27 csapat részvételével tervezzük lebonyolítani, tavaszi-őszi rendszerben. Minden
csapatot csoportokba (A/B/C) fogunk sorsolni, figyelembe véve azokat a csapatokat, ahol játékos
átfedés van. (Kérjük tehát azokat a csapatokat, ahol játékos átfedés van, már a nevezéskor
szíveskedjenek ezt jelezni felénk, hogy külön csoportba kerülhessenek!)
Alapszakasz:
Mindhárom csoportban 9 fordulón keresztül (1-9. forduló) körmérkőzések fognak zajlani, így minden
csapat 8 mérkőzést fog játszani (a páratlan csapatszám miatt minden csapat 1 alkalommal
szabadnapos lesz). Miután lezajlottak a körmérkőzések, a tabellán elfoglalt helyezés alapján
osztályokba (I./II./III.) kerülnek a csapatok. Minden csoport 1-3. helyezett csapatai kerülnek majd az I.
osztályba, a 4-6. helyezettek a II. osztályba, míg a 7-9. helyezettek a III. osztályba.
Középszakasz:
Az alapszakaszhoz hasonlóan a középszakaszban is körmérkőzések fognak zajlani további 9 fordulón
keresztül (10-18. forduló), így további 8 mérkőzés vár valamennyi csapatra (a bajnokság ezen
szakaszában is 1 alkalommal szabadnapos lesz minden csapat).
Miután a középszakasz körmérkőzései is lezajlottak, minden osztályban a tabellán elfoglalt helyezés
alapján az 1-5. helyezett csapatok alkotják majd osztályuk felsőházát, a 6-9. helyezett csapatok pedig
osztályuk alsóházát.
Megjegyzés: Az alapszakaszban szerzett pontokat a csapatok nem hozzák magukkal (nullázódnak
a tabellák) a középszakaszba, a sportszerűségi versenyben szerzett büntetőpontokat és a
góllövőlistán szereplő találatokat viszont természetesen igen.
Rájátszás:
Minden osztály felső- ill. alsóházában további 5 fordulón keresztül (19-23. forduló) körmérkőzések
fognak zajlani, így a felsőházakba jutott csapatok további 4, míg az alsóházakba jutott csapatok
további 3 mérkőzést játszanak majd (a felsőházakban szereplő csapatok a rájátszás 5 fordulójából 1
alkalommal szabadnaposok lesznek a páratlan csapatszám miatt).
Hogy az alsóházakban is meglegyen a 4. mérkőzés, a körmérkőzések lezajlását követően a 22.
fordulóban a 6. és 7. helyezett, valamint a 8. és a 9. helyezett csapatok mérkőznek még meg
egymással.
Megjegyzés: A rájátszásban szerzett pontok a középszakaszban szerzett pontokhoz adódnak hozzá, így
alakul majd ki mindhárom felsőház (1-5. helyezettek) és mindhárom alsóház (6-9. helyezettek)
végeredménye, valamint ezáltal az egész bajnokság végeredménye.

Szerdai játéknap:
A bajnokságot 12 csapat részvételével tervezzük lebonyolítani, a 2018-as bajnoksággal megegyezően,
kétfordulós közmérkőzéses rendszerben, tavaszi-őszi lebonyolítással.

IDŐBELI LEBONYOLÍTÁS
Hétfői bajnokság:
Szerdai bajnokság:

tavaszi fordulók:
2019.03.25. – 2019.06.24.
2019.03.20. – 2019.06.12.

őszi fordulók:
2019.09.02. – 2019.11.11.
2019.08.28. – 2019.11.06.

DÍJAZÁS
Az őszi szezon végén minden bajnokságunk első három helyén végzett csapatát díjazzuk. A díjazott
csapatok 1 db kupát, 15 db érmet, oklevelet és 1 db labdát kapnak. A Sportszerűségi verseny győzteseinek
az oklevél és a labda mellett jelentős kedvezményt biztosítunk a következő évi bajnokságunk részvételi
díjából. A gólkirályokat gólkirályi figurával, oklevéllel és labdával díjazzuk.

NEVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. A nevezni szándékozó csapatokat kérjük, hogy a 2019-as évadra szóló bruttó 95 000 Ft* összegű
részvételi díjat a bajnokság helyszínén szíveskedjenek befizetni a jelen tájékoztatóban foglaltaknak
megfelelően! A befizetés történhet két részletben is, de kizárólag az alábbiak szerint:
− I. részlet: bruttó 65 000 Ft
− II. részlet: bruttó 30 000 Ft befizetésének határideje: az őszi szezon első fordulója (a részletben
fizető csapatok csak határidőre befizetett 2. részlet esetén vehetnek részt az őszi fordulókon)
*

: azok a csapatok, akik a részvételi díjat egy összegben rendezik, bruttó 5000 Ft kedvezményben
részesülnek, így bruttó 90 000 Ft-os részvételi díj ellenében vehetnek részt bajnokságunkban. A
2018. évi bajnokságaink legsportszerűbb csapatainak részvételi díja: bruttó 45 000 Ft.
A hétfői bajnokságban a kezdési időpontokra vonatkozó igényeket az elmúlt években
alkalmazott rendszer szerint fogjuk elbírálni. A részvételi díjat egy összegben befizető csapatok
elsőbbséget élveznek a részletben fizető csapatokkal szemben. Tehát hiába fizeti be egy csapat a
bruttó 65 000 Ft összegű első részletet elsőként, az utána teljes összeget befizető csapatok
mérkőzéseinek kezdési időpontjaira vonatkozó igényeit vesszük előbb figyelembe.
Pénztári órák:
− hétfő: 11:00 – 15:00
− kedd:

11:00 – 15:00

− szerda: 11:00 – 15:00
− csütörtök: 11:00 – 19:00
− péntek: Z Á R V A
Kérjük, hogy a részvételi díj befizetése során minden nevező szíveskedjen jelezni az általa benevezett
csapat nevét, mert csak így tudjuk beazonosítani, hogy a befizetett részvételi díj melyik csapathoz
tartozik! (Pl.: Ha valaki egy vállalkozás nevére kéri a számlát és nem jelzi a csapat nevét, akkor
utólag nem tudjuk beazonosítani a befizető csapatot.)
2. A részvételi díj befizetésekor minden befizető csapat kérhet egy részvételi lapot, mely a
bajnokság honlapjáról (www.malb.hu) is letölthető. Tekintettel arra, hogy a hétfői bajnokság
esetében öt lehetséges mérkőzés kezdési időpont van, ezért az erre a játéknapra nevező csapatokat
kérjük, hogy a részvételi lapon fontossági sorrendben jelöljék meg, hogy melyik kezdési időpont
felel meg számukra legjobban, és melyik legkevésbé! A legjobb időpontot „1.”-vel, a legkevésbé
megfelelőt „5.”-kel kérjük jelölni! Egy kezdési időponthoz csak egy számot lehet írni és minden

számot csak egyszer lehet felhasználni. Amely csapat a leadott részvételi lapján ezt a rovatot
üresen hagyja, vagy rosszul tölti ki, úgy tekintjük, hogy bármelyik kezdési időpont megfelelő
számukra.
A kezdési időpontokra vonatkozó igényeket a sorsolás elkészítésénél a részvételi díj befizetésének
sorrendjében vesszük figyelembe, megkülönböztetve a teljes összeget fizető csapatokat és a
részletben fizető csapatokat. Így, ha egy csapat minél előbb fizeti be a részvételi díjat, annál
nagyobb esélye van az általa a részvételi lapon „1.”-vel megjelölt időpontban játszani, de így is
előfordulhat, hogy az elsőként befizető csapatnak sem tudjuk teljes mértékben biztosítani az
általuk preferált kezdési időpontot.
A szerdai játéknapra nevezők esetében – mivel ezen a játéknapon csak két lehetséges kezdési
időpont van – kezdési időpontra vonatkozó igényeket nem áll módunkban elfogadni.
3. A részvételi díj befizetése után (lehetőség szerint mihamarabb, de legkésőbb az I. fordulót 10
nappal megelőzően), a hiánytalanul (nyomtatott nagybetűvel) kitöltött és a csapatvezető által aláírt
részvételi lapot postai úton vagy személyesen a bajnokság helyszínére, vagy beszkennelve a
malb@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek!

NEVEZÉSI HATÁRIDŐK
1. Előnevezés:
A 2018-as bajnokságainkban szereplő csapatoknak előnevezési joguk van, mely jogukkal az alábbi
határidőkig élhetnek. Ezen időtartamok alatt kizárólag a 2018-as szezonban szereplő csapatok
nevezését fogadjuk el, arra a játéknapra, amelyik játéknapon a 2018-as szezonban is szerepeltek. Ha
egy csapat mégis más játéknapra szeretne jelentkezni, akkor azt csak a nyílt nevezés keretében tudja
megtenni.
− Hétfői bajnokság: 2019. január 21. – 2019. február 07. (12 pénztári nap)
− Szerdai bajnokság: 2019. január 21. – 2019. február 07. (12 pénztári nap)
2. Nyílt nevezés:
Az előnevezést követően, a nyílt nevezés keretében az esetlegesen fennmaradó helyre vagy helyekre a
tavalyi bajnokságainkban részt vett csapatok mellett már az új csapatok számára is lehetőség nyílik a
nevezésre.
− Hétfői bajnokság: 2019. február 11. – 2019. március 14. (20 pénztári nap)
− Szerdai bajnokság: 2019. február 11. – 2019. március 07. (16 pénztári nap)

SZERETETTEL VÁRJUK A VISSZATÉRŐ- ÉS AZ ÚJ CSAPATOKAT A 2019-ES SZEZONBAN!

Budapest, 2018. december 21.
A versenybizottság nevében: Jung Gergely

