
 

 

 

A 2014/2015. évi dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság  

lebonyolítása 

 

Alapszakasz: 

Az alapszakaszban a 25 csapat 5 db 5-ös csoportba (A-1, A-2, …A-5) kap besorolást az alábbiak 

szerint. 

Az ötcsapatos csoportok két tornán vesznek részt (tornánként 5 mérkőzés, csapatonként 2 

mérkőzés/torna). A tornák összesített eredményei alapján a csoportok 1-3. helyezettjei jutnak a 

középszakasz „felső házába” (15 csapat), míg a csoportok további helyezettjei a középszakasz 

„alsó házába” (10 csapat). 

 

Középszakasz: A „felső ház” 15 csapata 3 db ötcsapatos csoportba (B-1, B-2, B-3) kap besorolást 

és két tornán vesz részt (tornánként 5 mérkőzés, csapatonként 2 mérkőzés/torna). A tornák 

összesített eredményei alapján a csoportok 1-4. helyezettjei alkotják a 12-csapatos elődöntő 

mezőnyét. 

Az „alsó ház” 10 csapata 2 db ötcsapatos csoportba (B-4, B-5) kap besorolást és két tornán vesz 

részt (tornánként 5 mérkőzés, csapatonként 2 mérkőzés/torna). 

 

Elődöntő: A B-1, B-2, B-3 csoportok 1-4. helyezettjei 3 db 4-csapatos csoportba (C-1, C-2, C-3) 

kerülnek beosztásra. Az elődöntőben minden csoport két tornán vesz részt (6 mérkőzés/torna, 3 

mérkőzés/csapat). A két torna összesített eredményei alapján a csoportok 1-2. helyezettjei jutnak a 

6 csapatos országos döntőbe.  

A döntőbe nem jutott csapatok (D-1 csoport: a C-1, C-2, C-3 csoportok 3. helyezettjei; D-2 

csoport: a C-1, C-2, C-3 csoportok 4. helyezettjei) az országos döntő idejében két háromcsapatos 

csoportban egy-egy tornán lejátsszák a mérkőzéseket és eldöntik a 7-8-9., illetve a 10-11-12. hely 

sorsát. 

 

Helyosztó: A B-1, B-2, B-3 csoportok 5. helyezettjei a B-4 és B-5 csoportok 1. helyezettjeivel 1 db 

ötcsapatos csoportot (C-4) alkotnak és két tornán vesznek részt (tornánként 5 mérkőzés, 

csapatonként 2 mérkőzés/torna). Így kialakul az OGYB 13-17. helyezettje. 

A B-4 és B-5 csoportok 2-5. helyezettjei két 4-csapatos csoportba (C-5, C-6) sorolódnak és két 

tornán vesznek részt (tornánként 6 mérkőzés, csapatonként 3 mérkőzés/torna). a tornák összesített 

végeredményei alapján ezen csoportok 1. helyezettjei végeznek az OGYB 18. helyén, a második 

helyezettek a 20. helyen, a harmadikok a 22. helyen és a negyedikek a 24. helyen. 

 

Az alapszakasz tornáinak csoportbeosztása és a tornarendezésre kijelölt csapatok a következők: 

 

A-1 Budaörsi DSE      2. torna 

 Győri DRC-Ikrény      1. torna 

 MTK-Budapest 

 Szombathelyi Sportiskola-VSA 

 Vasas Óbuda 

 

 

 

 



 

 

A-2 Budapest Bank-BRSE 

 KESI        1. torna 

 Közgáz SC és DSK       2. torna 

 Szegedi RSE 

 Tatai AC  

 

A-3 Albrecht MVSC MVSI     1. torna 

 Jászberényi RK  

 Nyírsuli 

 Szolnoki Sportcentrum SI     2. torna 

 TFSE-KRA 

 

A-4 Dunakanyar SE 

 EVSI 

 Palota RSC 

 TEVA Gödöllői RC      2. torna 

TRSE        1. torna 
 

A-5 DELTA RSE       2. torna 

Kalocsai SE       1. torna 

Kaposvári Röplabda Akadémia 

UTE 

Vikár Szövetkezet Hetes SC 

 

A versenynaptárban kijelölt játéknapok a következők: 

 

1. torna: 2014. október 19. 

2. torna: 2014. november 22-23. 
 

Kérem a rendezésre kijelölt csapatokat, hogy a tornák adatait (pontos helyszín neve és címe, felelős 

személy neve, mobiltelefon száma, lehetséges kezdési időpont) tartalmazó levelet a 

versenybizottsag@hunvolley.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek október 02. éjfélig.  

 

Budapest, 2014. szeptember 29. 

. 

         Mezei Zoltán 

         versenybíró 
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