2019. május 2.
2 May 2018

2019. május 10.
10 May 2018

2019. augusztus 10.
10 August 2019

KEDD, PÉNTEK, VASÁRNAP
(kivétel: erdélyi csapatok ellen játszott back-toback mérkőzések)
TUESDAY, FRIDAY, SUNDAY
(except: back-to-back games against
Transylvanian teams)
HÉTFŐ
MONDAY
hétköznapokon: 17:00 – 19:00 között
szombaton: 14:00 – 19:00 között
vasárnap: 14:00 – 17:00 között
on weekdays: between 5 p.m. – 7 p.m.
on Saturday: between 2 p.m. – 7 p.m.
on Sunday: between 2 p.m. – 5 p.m.
Alapszakasz utolsó játéknapja előtti 14. nap
(éjfél)
14th day before the last day of regular season
(midnight)
13 + 2 ebből min. 2 fő U23
(a 2020/2021-es szezontól min. 3 fő U23)
13 players + 2 goalkeepers at least 2 of them U23
(from season 2020/2021 at least 3 of them U23)

20 + 2 ebből min. 2 fő U23
(a 2020/2021-es szezontól min. 3 fő U23)
20 players + 2 goalkeepers at least 2 of them U23
(from season 2020/2021 at least 3 of them U23)

6

U18-ból és U20-ból
from U18 and U20 teams
20 perc
20 minutes
T-40 perc
T-40 minutes
17 perc
17 minutes
bemelegítés előtt és után, harmadszünetekben,
rájátszás során a hosszabbítás további harmadai
előtt
before and after warm up, between each
periods, in playoff: before each overtime periods
IGEN, minden pályán kötelező
(amennyiben nem működik a rendező klub
szankcionálható)
YES, compulsory at every ice rink
(in case the VGJ not working, home team is
sanctionable)

hazai csapat: SÖTÉT
vendég csapat: VILÁGOS
home team: DARK
away team: WHITE
hirtelen győzelem – 5 perc, 3-3 ellen,
Versenyszabályzat szerint
ha a hosszabbítás során nem születik gól:
büntetőpárbaj, Versenyszabályzat szerint
sudden victory – 5 minutes, 3 on 3, according to
Competition Rules
tie after overtime: shootout, according to
Competition Rules

hirtelen győzelem – további harmadok, 4-4
ellen, Versenyszabályzat szerint
sudden victory – additional periods, 4 on 4,
according to Competition Rules
1.) szerzett pontok alapján
2.) egymás ellen szerzett pontok alapján
3.) egymás elleni gólkülönbség alapján
4.) az összes mérkőzés gólkülönbsége alapján
5.) az összes mérkőzésen lőtt több gól alapján
6.) megelőző év során elért helyezés
1.) by the total points received
2.) by the points received in direct matches
against each other
3.) by the goal difference of the direct matches
4.) by the goal difference of the whole season
5.) by more goals scored during the whole
season
6.) by the final standings of the last season
5 csapat a felsőházban: 6-3-2-1-0
5 teams in Master round: 6-3-2-1-0
5 csapat az alsóházban: 6-4-2-1-0
5 teams in Qualifications round: 6-4-2-1-0
A középszakasz első 8 helyezettje jut a
rájátszásba.
The first 8 ranked teams of the middle round
qualify for the playoff.
A negyeddöntő párosítása választás útján alakul
ki (a középszakasz 1-3. helyezettje választ a
középszakasz 5-8. helyezettje közül)
The quaterfinal pairs are formed by choosing
(the 1-3. of middle round choose from the 5-8.)
A negyeddöntő párosítása 4 győztes mérkőzésig
tart.
Quaterfinals are a best-of-7 series.
A negyeddöntő lebonyolítása - Quaterfinals
procedure:
H-H-A-A-(H)-(A)-(H)

A középszakasz helyezések alapján: 1-4, illetve
2-3.
Accroding to the ranking of the middle round:
1-4 and 2-3.
Az elődöntő párosítása 4 győztes mérkőzésig
tart.
Semifinals are a best-of-7 series.
Az elődöntő lebonyolítása - Semifinals
procedure:
H-H-A-A-(H)-(A)-(H)
Az elődöntők győztesei. A pályaelőny eldöntése
a középszakasz helyezés alapján.
Winners of the semifinals. Home game
advantage is decided by the middle round
rankings.
A döntő párosítása 4 győztes mérkőzésig tart.
Finals are a best-of-7 series.
A döntő lebonyolítása - Finals procedure:
H-H-A-A-(H)-(A)-(H)
A rájátszásban közvetlen párharcokkal el nem
döntött helyezések esetében a végeredményt az
alapszakaszban elért helyezés alapján kell
eldönteni.
In the playoff, in those positions that are not
decided by direct duels, the ranks shall be
decided by the ranking of the regular season.
alapszakasz győztes: Bíró László Vándorkupa
Erste Liga győztes: Vándorkupa + 40 db
aranyérem
2. helyezett: 40 db ezüstérem
3. helyezett: 40 db bronzérem
Winner of the regular season: Bíró László Cup
Winner of Erste Liga: Cup + 40 pieces of gold
medals
2nd place: 40 pieces of silver medals
3rd place: 40 pieces of bronze medals
Legeredményesebb játékos – Best scorer (az
alapszakasz kanadai táblázatának 1. helyezettje)
– (point leader after the regular season)
Legjobb kapus – Best goalkeeper
Legjobb hátvéd – Best defenseman
Legjobb csatár – Best forward
Legértékesebb játékos – MVP (az MJSZ Szakmai
Bizottságának szavazata alapján) – (according
tothe votes of HIHF Hockey Operations
Committee)

