
 

 

 

A 2021/2022. évi dr. Torma Ágnes U19 Országos Ifjúsági 

Bajnokság II. osztály KELET lebonyolítása 
 

 

A Szakmai Iroda a következő lebonyolítást határozta meg: 

 

Alapszakasz: 

Az alapszakaszban a 21 csapat 7 db 3-csapatos csoportba („A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”) 

kap besorolást. Minden csoport 2 tornán vesz részt. A mérkőzések 3 NYERT játszmáig 

tartanak. 

A tornák tervezett időpontjai: 2021. szeptember 18-19. és 2021. október 16. 

 

Középszakasz: 

Az alapszakaszból a 7 csoportelső és a legjobb 2. helyezett 2 db 4-csapatos csoportba („H” és 

„I”) kapnak besorolást. Az alapszakaszból a csoportok további helyezettjei 3 db 3-csapatos 

(„J”, „K”, „L”) és 1 db 4-csoportba („M”) kapnak besorolást. A középszakasz csapatai két 

tornán vesznek részt.  

A mérkőzések a „H”, „I” és „M” csoportban 3 játszmáig, a „J”, „K” és „L” csoportban 3 

NYERT játszmáig tartanak. 

A tornák tervezett időpontjai: 2021. november 20. és 2021. december 11.  

 

Kvalifikáló szakasz: 

A középszakasz eredményei alapján a „H” és „I” csoportok csapatai mellé bejutnak a „J”, „K”, 

„L” és „M” csoportok 1. helyezettjei és 3 db 4-csapatos csoportba („N”, „O”, „P”) kapnak 

besorolást. A „J”, „K”, „L” és „M” csoportok további helyezettjei 3 db 3-csapatos csoportba 

(„Q”, „R” és „S”) kapnak besorolást. A kvalifikáló szakasz csapatai két tornán vesznek részt.  

A mérkőzések az „N”, „O” és „P” csoportokban 3 játszmáig, a „Q”, „R” és „S” csoportokban 3 

NYERT játszmáig tartanak. 

 

A tornák tervezett időpontjai: 2022. január 22. és 2022. február 12. 

 



 

 

 

 

Döntő-helyosztó: 

A „Q”, „R”, „S” csoportok 3. helyezettjei két tornán vesznek részt a 19-21. helyért. 

A mérkőzések 3 NYERT játszmáig tartanak. 

A tornák tervezett időpontjai: 2022. március 27. és 2022. április 9. 

 

A „Q”, „R”, „S” csoportok 2. helyezettjei két tornán vesznek részt a 16-18. helyért. 

A mérkőzések 3 NYERT játszmáig tartanak. 

A tornák tervezett időpontjai: 2022. március 27. és 2022. április 9. 

 

A „Q”, „R”, „S” csoportok 1. helyezettjei két tornán vesznek részt a 13-15. helyért. 

A mérkőzések 3 NYERT játszmáig tartanak. 

A tornák tervezett időpontjai: 2022. március 27. és 2022. április 9. 

 

Az „N”, „O”, „P” csoportok 4. helyezettjei két tornán vesznek részt a 10-12. helyért. 

A mérkőzések 3 NYERT játszmáig tartanak. 

A tornák tervezett időpontjai: 2022. március 27. és 2022. április 9. 

 

Az „N”, „O”, „P” csoportok 3. helyezettjei két tornán vesznek részt a 7-9. helyért. 

A mérkőzések 3 NYERT játszmáig tartanak. 

A tornák tervezett időpontjai: 2022. március 27. és 2022. április 9. 

 

Az „N”, „O”, „P” csoportok 2. helyezettjei két tornán vesznek részt a 4-6. helyért. 

A mérkőzések 3 NYERT játszmáig tartanak. 

A tornák tervezett időpontjai: 2022. március 27. és 2022. április 9. 

 

Az „N”, „O”, „P” csoportok 1. helyezettjei két tornán vesznek részt a 1-3. helyért. 

A mérkőzések 3 NYERT játszmáig tartanak. 

A tornák tervezett időpontjai: 2022. március 27. és 2022. április 9. 

 



 

 

 

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

 

„A” csoport DEAC 1. torna 

 DVTK 

 ÚSK Wildcats 2. torna 

 

„B” csoport DELTA Röplabda SE 1. torna 

 Hajdúböszörményi TE 2. torna 

 ÚSK 

 

„C” csoport Eötvös DSE 1. torna 

 GLP Szent Imre 

 VRCK-Szalézi 2. torna 

 

„D” csoport KSE Ifi Sárga 2. torna 

 Miskolci VSC 1. torna 

 VRCK-Tiszaújváros 

 

„E” csoport Közgáz Ifi B 1. torna 

 TÁLENT S.E. Szent László B 2. torna 

 TFSE-Kalocsa 

 

„F” csoport FATUM Nyíregyháza 2. torna 

 SBTC 

 UTE U19 B 1. torna 

 

„G” csoport Kistext I. 2. torna 

 GLP Nyíregyháza 

 TÁLENT S.E. Szent László A 1. torna 

 

 

MINDEN TORNA RENDEZŐJE a torna adatait (helyszín, lebonyolításért felelős személy 

neve, mobiltelefon-száma) küldje el a Versenybírónak (szombathelyi.zsofia@hunvolley.hu) 

és a Versenyigazgatónak (versenybizottsag@hunvolley.hu) 2021. augusztus 31. délig!! 

A 3-csapatos tornák 11.00 óránál előbb nem kezdődhetnek. 

 

Budapest, 2021. augusztus 17.   

 

 

 

Szombathelyi Zsófia 

U19 versenybíró 
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