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A 2013-2014. évi bajnokság tavaszi idényének végén, a bajnoki idény közben megszűnt Csövesek csapata 

a Zeus I. osztály 12. helyére, a Pinxit 2003 Kft. csapata a Campus II. osztály 12. helyére kerül 

visszasorolásra. A visszasorolt csapatoknál kevesebb pontot szerzett csapatok egy-egy helyet előre 

lépnek. 

 

15./ Feljutás, kiesés: 

A „Zeus” I. osztály 11. helyezettje kiesik a „Campus” II. osztályba. 

A „Campus” II. osztály 1-2. helyezettje feljut az „Zeus” I. osztályba.  

A „Campus” II. osztályból nincs kieső. A 10-11. helyezett kupa szabályok szerint oda-visszavágós 

rendszerben osztályozót játszik a „C” osztály 2. helyezettjeivel (a „Campus” II. osztály 10. helyezett a 

„C” osztály kevesebb pontot szerzett 2. helyezettjével, míg a „Campus” II. osztály 11. helyezett a „C” 

osztály több pontot szerzett 2. helyezettjével mérkőzik). Az osztályozó mérkőzés vesztesei egy 

mérkőzésen megmérkőznek egymással is, amely párharc győztese az esetleges feltöltésnél előnyt fog 

élvezni.  

A „C” osztály mindkét csoportjának 1. helyezettje felkerül a „Campus” II. osztályba. 

A „C” osztály 3-6. helyezett csapata a III. osztályba kerül besorolásra. 

A „C” osztály mindkét csoportjának 8-9. helyezettje kiesik a IV. osztályba. 

A „C” osztály mindkét csoportjának 7. helyezettje osztályozót játszik a „D” osztály 1-2. 

helyezettjével. A magasabb pontszámot elért „C” osztály 7. helyezettje a „D” osztály 2. helyezettjével 

játszik, míg az alacsonyabb pontszámot elért „C” osztály 7. helyezettje a „D” osztály 1. helyezettjével 

játszik osztályozót. A párharcok győztesei a III. osztályba, vesztesei a IV. osztályba kerülnek 

besorolásra a 2014-2015. évi bajnokságban. Az osztályozó mérkőzés vesztesei egy mérkőzésen 

megmérkőznek egymással is, amely párharc győztese az esetleges feltöltésnél előnyt fog élvezni. 



 

 

A „C” osztály mindkét csoportjának 10. helyezettje osztályozót játszik a „D” osztály 7-8. 

helyezettjével. A magasabb pontszámot elért „C” osztály 10. helyezettje a „D” osztály 8. 

helyezettjével játszik, míg az alacsonyabb pontszámot elért „C” osztály 10. helyezettje a „D” osztály 

7. helyezettjével játszik osztályozót. Az osztályozók győztesei a IV. osztályba, a vesztesei az V. 

osztályba kerülnek besorolásra a 2014-2015. évi bajnokságban. Az osztályozó mérkőzés vesztesei egy 

mérkőzésen megmérkőznek egymással is, amely párharc győztese az esetleges feltöltésnél előnyt fog 

élvezni. 

A „D” osztály 3-6. helyezett csapata a IV. osztályba kerül besorolásra. 

A IV. osztály alatti besorolás, a bajnoki évben elért eredmények és a csapatok létszámának 

figyelembevételével történik. 

Visszalépések, kizárások miatt történő besorolások ügyében a DLSZ dönt.  

 

Osztályozó mérkőzések szabályai 

Amennyiben az oda-visszavágós mérkőzéseken olyan eredmény születik, hogy nem lehet győztest 

meghatározni (idegenben szerzett gólok nem számítanak), 2x5 perces hosszabbítás következik. Ha a 

hosszabbítás után is döntetlen az eredmény, 3-3 büntetőrúgást kell elvégezni, majd szükség esetén 

felváltva kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a mérkőzés végén a kevesebb 

játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos akkor végezhet el újabb 

büntetőrúgást, ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) rúgott már büntetőt. A sorsoláson 

győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy átadja a kezdést ellenfelének. A mérkőzések 

helyét és időpontját a DLSZ határozza meg. 

 

Dunaújváros, 2014. május 03. 
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