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Versenybizottság határozatai 

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága 2021. augusztus 10-i ülésén a következő  
határozatokat hozta: 

 

Felnőtt 
 
VB967/2021  
 A VB hozzájárul, hogy a Budapest I. osztály 1. fordulójában kisorsolt MUN SE – XII. Ker. 
Svábhegy bajnoki labdarúgó mérkőzést közös megegyezéssel elhalasszák. Az új időpontot 8 
napon belül jelentsék be a VB-nek. 
 
VB968/2021 
A VB hozzájárul, hogy a BLSZ I. osztály 15. fordulójában kisorsolt Testvériség SE – Fővárosi 
Vízművek SK bajnoki labdarúgó mérkőzést közös megegyezéssel a pályaválasztási jog 
felcserélésével 2021. november 27- én 13,00 órai kezdettel rendezzék meg a Főv. Vízművek 
SK sporttelepén. Így a BLSZ I. osztály 30. fordulójában 2022. május 28-án Testvériség SE - 
Fővárosi Vízművek SK mérkőzést rendeznek a Testvériség Bánkút utcai sporttelepén. 
 
VB969/2021 
A VB az Internationale CDF KFT beadványát a csatolt dokumentumokkal a 11§ 1 f) alapján 
elfogadta. 

 
 Bodoki József s.k. 
 Versenybizottság Elnök
  
 
  

Öregfiúk, Old Boys és Veterán Versenybizottság határozatai 

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság Öregfiúk, Old Boys és Veterán Versenybizottsága 2021. 
augusztus 11-i ülésén a következő határozatokat hozta: 

 

ÖF-VB/344/2021 
Az Öregfiúk, Old Boys és Veterán Versenybizottság az Old Boys I. osztály Versenykiírás 5. 
pontját figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a bajnokság lebonyolítását:  
Mivel a 2021/22. évi Old Boys I. osztályú bajnokság 13 csapat vesz részt, és egy 
szabadnappal alapszakasz és rájátszás rendszerben kerül lebonyolításra. Az alapszakasz 
13 fordulóban kerül megrendezésre, melyből 10 fordulót az őszi szezonban, hármat pedig a 
tavaszi szezonban játszanak le a csapatok. Az alapszakaszban minden csapat egyszer 
mérkőzik a többi csapattal. A csapatok az alapszakaszban megszerzett pontjaikat, 
eredményeiket, magukkal viszik a rájátszásba. Az alapszakasz végével kialakult sorrend 
alapján 2 csoportban kerül sor a rájátszásra. A felsőházba a bajnokság 1-7 helyezett 
csapatai, míg az alsóházba a 8-13 helyezett csapatai kerülnek. A rájátszásban a 7 és 6 
csapatos csoportban mindenki egyszer mérkőzik meg valamennyi csapattal. Azonos 
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párosítás esetén az alapszakaszban hazai pályán játszó csapatok a rájátszásban 
vendégként fognak pályára lépni.  
 
Az Öregfiúk, Old Boys és Veterán Versenybizottság a rájátszás lebonyolítását az esetleges 
visszalépések függvényében a tavaszi szezon kezdetéig módosíthatja. 

 
ÖF-VB/345/2021 
Az Öregfiúk, Old Boys és Veterán Versenybizottság a Veterán I. osztály Versenykiírás 5. 
pontját figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a bajnokság lebonyolítását:  
Mivel a 2021/22. évi Veterán I. osztályú bajnokság 14 csapatos, a bajnokság alapszakasz és 
rájátszás rendszerben kerül lebonyolításra. Az alapszakasz 13 fordulóban kerül 
megrendezésre, melyből 11 fordulót az őszi szezonban kettőt pedig a tavaszi szezonban 
játszanak le a csapatok. Az alapszakaszban minden csapat egyszer mérkőzik a többi 
csapattal. A csapatok az alapszakaszban megszerzett pontjaikat, eredményeiket, magukkal 
viszik a rájátszásba. Az alapszakasz végével kialakult sorrend alapján 2 csoportban kerül sor 
a rájátszásra. A felsőházba a bajnokság 1-8 helyezett csapatai, míg az alsóházba a 9-14 
helyezett csapatai kerülnek. A rájátszásban a 8 és 6 csapatos csoportban mindenki egyszer 
mérkőzik meg valamennyi csapattal. Azonos párosítás esetén az alapszakaszban hazai 
pályán játszó csapatok a rájátszásban vendégként fognak pályára lépni.  
 
Az Öregfiúk, Old Boys és Veterán Versenybizottság a rájátszás lebonyolítását az esetleges 
visszalépések függvényében a tavaszi szezon kezdetéig módosíthatja. 

 
ÖF-VB/346/2021 
Az Öregfiúk, Old Boys és Veterán Versenybizottság a Veterán II. osztály Versenykiírás 5/b 
pontját figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a bajnokság lebonyolítását:  
Mivel a 2021/21. évi Veterán II. osztályú bajnokságban 16 csapat vesz részt, ezért 2 db 8 
csapatos csoport került kialakításra. A csoportokban a 21 forduló során mindenki háromszor 
találkozik ugyanazzal a csapattal. A csapatok 11 fordulót az őszi szezonban, 10-et pedig a 
tavaszi szezonban játszanak le. A bajnokság végén a Veterán II. osztály 1. helyezett 
csapatai feljutnak a 2022- 2023. évi Veterán I. osztályú bajnokságba. 
 
 
 

Budapest, 2021. augusztus 12. Czakó Tibor s.k. 
 Öregfiúk, Old Boys és Veterán   
 Versenybizottság Elnök
  
 

 A kiadmány hiteléül:  
 Lovász Tamás István s.k.  
 MLSZ Budapesti Igazgató  

 
 
 
 


