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Határozat: 

 

A mai napon a Magyar Amerikai Futball Szövetség Elnöksége a 2020-as Gyermek, Serdülő és 

Divízió II. bajnokságokat lezárta. 

 

Indoklás: 

 

Az U15-ös és U17-es bajnokság lezárásra kerül, a két bajnokságban a győztesek kiléte már tudott és 

semmilyen olyan mérkőzés eredmény ezt nem tudja befolyásolni, ami az utolsó kupanapokon kerül 

lejátszásra. 

- Gyermek bajnokságban két csapat sem vállalta a bajnokságban való szereplést a továbbiakban 

(Budapest Wolves, DS Cubs), az eddig elért eredmények alapján a bajnokság győztese a Győr 

Sharks. 

- Serdülő bajnokságban egy csapat nem vállalta a további szereplést (Budapest Wolves), a 

bajnokság lezárásra került, aminek győztese a GFA Bulldogs. 

- Junior bajnokságban a két döntős csapatot az Elnökség nyilatkoztatta a bajnokság folytatásáról, 

mind a két csapat vezetősége a mérkőzés lejátszása mellett döntött, így a GFA Cowbells – Győr 

Sharks mérkőzés megtartásra kerül.  

- A Divízió II-es bajnokságban mind a négy rájátszás csapat egyetértésben a bajnokság lezárását 

kérte, aminek az Elnökség helyt adott, így az alapszakaszi eredmények alapján az alapszakasz 

győztese, a VSD Rangers csapata. 

- A Divízió I-es bajnokságban a Versenybizottság hozott döntést. 

A Budapest Wolves visszalépésével a Keleti csoport első helyezett csapata a Fegyelmi szabályzat 

alapján a Miskolc Steelers, második a DEAC Gladiators. 

Így az elődöntők a következő párosításban kerülnének megrendezésre:  

Győr Sharks – DEAC Gladiators 

Miskolc Steelers – NBA Crushers 

A Debreceni csapat 2020.11.11-i nyilatkozata alapján a hétvégi mérkőzést a rövid határidő miatt 

nem tudta vállalni, az elődöntőt elhalasztani mód nincs, így a Győr Sharks csapata lejátszott 

elődöntő nélkül kerül a döntőbe, míg a másik találkozót 11.15-én, Diósdon játssza le a Miskolc 

Steelers és az NBA Crushers.  

A 2020. év Divízió I. bajnokságának döntője - amennyiben a döntő lebonyolítását a jogszabályi 

keretek engedni fogják - 2020.11.28-i hétvégén kerül megrendezésre. 
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