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Határozat: 
 

A MAFSZ Elnöksége a mai napon az Utánpótlás bajnokságok szabályait a 2020 őszi bajnokságra 

vonatkozóan módosította.  

Az U19-es korosztályban egy mérkőzés a 11-11 elleni, vagy 9-9 elleni mérkőzés szabályai szerint is 

megrendezésre kerülhet. Amennyiben a két csapat közül az egyik csak 9-9-ben tudja vállalni a 

játékot, ennek megfelelően kell megrendezni a mérkőzést. Ennek tényét legkésőbb az adott 

mérkőzést megelőző hét szerdáig jelezni kell a VB-nek, JB-nek és az ellenfélnek. Amely csapat 

nem tudja az összes mérkőzését 11-11-ben teljesíteni saját jelzése alapján, az a csapat rájátszásba 

nem juthat. Helyette a tabellán következő csapat léphet pályára a rájátszásban.  

A 11 fős lebonyolítású Utánpótlás versenyeken csak az a csapat vehet részt, amely játékosai közül a 

versenyszabályzat 78. pontban meghatározott ellenőrzés során legalább 16 sportolót a játékvezetők 

játékra alkalmasnak találtak. 

Az U17-es és U15-ös korosztályban egy mérkőzés a 9-9 elleni, vagy 7-7 elleni mérkőzés szabályai 

szerint is megrendezésre kerülhet. Amennyiben a csapatok közül az egyik csak 7-7-ben tudja 

vállalni a játékot, ennek megfelelően kell megrendezni az adott mérkőzést, a kupanap során a többi 

csapat 9-9 elleni szabályok szerint játszik. Ennek tényét legkésőbb az adott kupanap megelőző hét 

szerdáig jelezni kell a VB-nek, JB-nek és az ellenfélnek. Amely csapat nem tudja az összes 

mérkőzését 9-9-ben teljesíteni saját jelzése alapján, az a csapat rájátszásba nem juthat. Helyette a 

tabellán következő csapat léphet pályára a rájátszásban. 

A 9 és 7 fős lebonyolítású Utánpótlás versenyeken csak az a csapat vehet részt, amely játékosai 

közül a versenyszabályzat 78. pontban meghatározott ellenőrzés során legalább 14 sportolót a 

játékvezetők játékra alkalmasnak találtak. 

 

 

 

Indoklás: 

 

A lebonyolítások változtatásával, és a csökkentett sportolói létszámmal az Elnökség a csapatok 

biztos indulását kívánja elérni a bajnokságban. Játékosok mérkőzésszámának biztosítása a cél. 

 

 

 

 

 

 



        
  

 

            Boda Gábor 

                Elnök  


