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A 2020/2021. évi dr. Kotsis Attiláné U15 Országos Gyermek 

Bajnokság III. osztály Alsóház Nyugati csoport lebonyolítása 
 

A 4-csapatos csoportokban a mérkőzések 3 JÁTSZMÁIG, a 3 vagy 5-csapatos 

csoportokban 3 NYERT játszmáig tartanak! 

 

Alapszakasz: 

Az alapszakaszban a 23 csapat 5 db 4-csapatos csoportba („A”, „B”, „C”, „D”, „E”) és 1 db 3-

csapatos csoportba („F”) kap besorolást az alábbiak szerint. 

Az alapszakaszban minden csoport 2 tornán vesz részt. 

A tornák tervezett időpontjai: szeptember 26-27. és október 17-18. 

 

Középszakasz: 

A középszakaszban az alapszakasz eredményei alapján a csoportok 1-2. helyezettjei 3 db 4-

csapatos csoportba („G”, „H”, „I”) kapnak besorolást. 

A középszakaszban az alapszakasz eredményei alapján a csoportok 3-4. helyezettjei 2 db 4-

csapatos és 1 db 3-csapatos csoportba („J”, „K”, „L”) kapnak besorolást. 

A középszakaszban minden csoport 2 tornán vesz részt. 

A tornák tervezett időpontjai: november 14-15. és december 19-20. 

 

Elődöntő: A „G”, „H”, „I” csoportok 1-2. helyezettjei 2 db 3-csapatos csoportba („M”, „N”) 

kerülnek. 

A „G”, „H”, „I” csoportok 3-4. helyezettjei szintén 2 db 3-csapatos csoportba („O”, „P”) 

kerülnek. 

A „J”, „K”, „L” csoportok 1-2. helyezettjei 2 db 3-csapatos csoportba („Q”, „R”) kerülnek. 

A csoportok két tornát játszanak 

A tornák tervezett időpontjai: január 09-10. és február 13-14. 

 

A „J”, „K”, „L” csoportok 3-4. helyezettjei 1 db 5-csapatos csoportba („S”) kerülnek, amelyben 

4 tornán játszanak a 19-23. helyért. 

A tornák tervezett időpontjai: január 09-10. és február 13-14., március 27-28. és április 24-

25. 

 

Helyosztó: Az „M” és „N” csoportok 1. helyezettjei és a jobbik 2. helyezett játszik az 1-3. 

helyért. 

Az „M” és „N” csoportok további csapatai játszanak a 4-6. helyért. 

Az „O” és „P” csoportok 1. helyezettjei és a jobbik 2. helyezett játszik az 7-9. helyért. 

Az „O” és „P” csoportok további csapatai játszanak a 10-12. helyért. 

A „Q” és „R” csoportok 1. helyezettjei és a jobbik 2. helyezett játszik az 13-15. helyért. 

A „Q” és „R” csoportok további csapatai játszanak a 16-18. helyért. 

A tornák tervezett időpontjai: március 27-28. és április 24-25. 
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Az alapszakasz tornáinak csoportbeosztása és a tornarendezésre kijelölt csapatok a következők: 

 

„A” BKGDSE Volleyball U15 

 Dág KSE    1. torna 

Emericus SE „B” 

 Ikrényi DSK    2. torna 

 

„B” Globe Sport    1. torna 

 MAFC-Szent Lőrinc 

 MÁV Előre RA „A”   2. torna 

MTE 1904 

 

„C” MAFC-Németh László 

 RÖAK Kaposvár „C”  1. torna 

 Széchenyi Győr   2. torna 

 Veszprém RK   

 

„D” Pécsi Horvát Iskola   1. torna 

Student Comfort Sport Kft 

Szent Benedek RA 

 Veszprém Volley Zöld  2. torna 

 

„E” CSRC Sportegyesület  

 Halászi SZESE   1. torna 

 MAFC-Szigetszentmárton  2. torna 

 MÁV Előre RA „B” 

 

„F” ÉDRA 

 Közgáz SC és DSK   2. torna  

 ZTE Röplabda Klub   1. torna 

 

A tornák rendezői a torna adatait (helyszín, lebonyolításért felelős személy neve, 

mobiltelefon-száma) küldjék el a Versenybizottságnak (versenybizottsag@hunvolley.hu) 

szeptember 10. éjfélig!! 

 

Budapest, 2020. augusztus 27. 

         Koltai Csanád 

           versenybíró 
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