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Legtöbb gólt szerző játékos 

A jegyzőkönyvek szerint legtöbb gólt szerző játékos. Díjazásban részesül a második és a harmadik 

legeredményesebb játékos is. 
 

Legjobb játékos 

A csapatok csapatvezetői 2-2 játékost jelölnek a csapatukból (jelölőlap). Az így kialakult 20 fős listából a 

szavazásra jogosultak erősorrendben öt főt jelölnek (szavazólap). Az első helyen jelölt 5 pontot, a 

második helyen jelölt 4 pontot a harmadik helyen jelölt 3 pontot, a negyedik helyen jelölt 2 pontot, az 

ötödik helyen jelölt 1 pontot kap. Saját csapatból jelölt játékos helyezéstől függetlenül 1 pontot kap. A 

bajnokság legjobb játékosa a legtöbb pontot elért játékos. 
 

Legjobb kapus 

A csapatok csapatvezetői 1-1 kapust jelölnek a csapatukból (jelölőlap). Az így kialakult 10 fős listából a 

szavazásra jogosultak erősorrendben három főt jelölnek (szavazólap). Az első helyen jelölt 3 pontot, a 

második helyen jelölt 2 pontot a harmadik helyen jelölt 1 pontot kap. Saját csapatból jelölt kapus 

helyezéstől függetlenül 1 pontot kap. A bajnokság legjobb kapusa a legtöbb pontot elért játékos. 
 

Legjobb 21 éven aluli játékos 

A csapatok csapatvezetői 2-2 játékost jelölhetnek a csapatukból (jelölőlap). Az így kialakult maximum 20 

fős listából a szavazásra jogosultak erősorrendben négy főt jelölnek (szavazólap). Az első helyen jelölt 4 

pontot, a második helyen jelölt 3 pontot a harmadik helyen jelölt 2 pontot, a negyedik helyen jelölt 1 

pontot kap. Saját csapatból jelölt játékos helyezéstől függetlenül 1 pontot kap. A bajnokság legjobb 21 

éven aluli játékosa a legtöbb pontot elért játékos. A szavazáson azok a játékosok szerepelhetnek, akik a 

bajnokság kezdetén még nem töltötték be 21. életévüket (1993. augusztus 26. után születettek). 
 

Szavazásban részvevők 

1. A bajnokságban részt vevő csapatok csapatvezetői (10 fő) 
 

Egyéb rendelkezések 

Jelölni csak olyan játékost lehet, aki a mérkőzések legalább 50 %-án szerepelt. 

Egy játékos kaphat jelölést több kategóriában is, de a kategóriákban kapott pontok nem vonhatók össze. 

Minden kategória első három helyezettje részesül díjazásban. 

Az év csapatát a legtöbb pontot elért kapus és az öt legtöbb pontot elért játékos alkotja. 
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