
A 2016/2017-es kiemelt (az MLSZ által központilag kiírt) 

nagypályás utánpótláslabdarúgó-bajnokságok listája 

és ezen pontvadászatokba történő besorolások szabályozása 
 

 

Ifjúsági korosztályok (U19, U17, U16) 
 

I. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16 

Résztvevők: az MLSZ Versenyigazgatósága által elkészített rangsor 1-8. helyezett sportszervezetének 

korosztályos csapatai. 

II. osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16 

Résztvevők: az MLSZ Versenyigazgatósága által elkészített rangsor 9-24. helyezett sportszervezetének 

korosztályos csapatai. 

III. osztályú férfi ifjúsági U19 és U17 

Résztvevők: 

1.) A bajnokságban kötelezően részt vesznek a 2016/2017. évi NB I, NB II és NB III férfi felnőtt 

nagypályás labdarúgó-bajnokságban szereplő sportszervezetek férfi ifjúsági U19 és U17 korosztályú 

csapatai közül azon csapatok, melyek nem szereztek jogot a 2016/2017. évi I. vagy II. osztályú férfi 

ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú nagypályás labdarúgó-bajnokságban való részvételre. 

2.) A bajnokságba benevezhetnek: 

– a 2016/2017. évi NB I, NB II és NB III osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságban 

szereplő sportszervezetek további férfi ifjúsági U19 és U17 korosztályú csapatai; 

– a 2016/2017. évi megyei I-IV. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságban szereplő 

sportszervezetek férfi ifjúsági U19 és U17 korosztályú csapatai; 

– az önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetek férfi ifjúsági U19 és U17 korosztályú csapatai. 

 

A benevezett csapatokat az MLSZ Versenybizottsága területi alapon csoportokba sorolja. A bajnokságok 

– a csoportokba osztott csapatok számától függően – két-, három- vagy négyfordulós bajnokságként 

kerülnek lebonyolításra, téli szünet közbeiktatásával. 

 

Az I. vagy II. osztályú bajnokságba besorolt sportszervezet köteles mind az U19, mind az U17, mind az 

U16 korosztályú pontvadászatba csapatot benevezni! Amennyiben a benevezett csapatok közül 

valamelyik kizárásra kerül, a további másik két csapatot is ki kell zárni a bajnokságából! 

A III. osztályú bajnokságba nevező sportszervezet köteles mind az U19, mind az U17 korosztályú 

pontvadászatba csapatot benevezni! Amennyiben a benevezett csapatok közül valamelyik kizárásra kerül, 

a másikat is ki kell zárni a bajnokságából! 

 

A sportszervezetek rangsora az elmúlt 5 bajnoki évadban (2011/2012-es, 2012/2013-as, 2013/2014-es, 

2014/2015-ös és a 2015/2016-os bajnoki évek alapján) elért bajnoki versenyek végeredményei alapján 

kerül megállapításra. 
 
 

Serdülő korosztályok (U15, U14) 
 

I. osztályú fiú serdülő U15 és U14 

Résztvevők: 

1.) a 2015/2016. évi I. osztályú fiú serdülő U15 és U14 korosztályú nagypályás labdarúgó-

bajnokságokban elért összesített eredménye alapján az 1-14. legjobb eredményt elért sportszervezetek 

csapatai 14 csapat 

2.) a 2015/2016. évi II. osztályú fiú serdülő U14 korosztályú nagypályás labdarúgó-bajnokságok feljutó 

csapatai között lebonyolított rájátszás 2 (kettő) legjobb csapata   2 csapat 

Összesen: 16 csapat 

Az I. osztályú fiú serdülő U15 és U14 korosztályú bajnokságban 16-16 csapat vesz részt. 



II. osztályú fiú serdülő U15 és U14 

Résztvevők: 

1.) A bajnokságban kötelezően részt vesznek a 2016/2017. évi NB I, NB II és NB III férfi felnőtt 

nagypályás labdarúgó-bajnokságban szereplő sportszervezetek U15 és U14 korosztályú fiú 

serdülőcsapatai közül azon csapatok, melyek nem szereztek jogot a 2016/2017. évi I. osztályú fiú serdülő 

U15 és U14 korosztályú nagypályás labdarúgó-bajnokságban való részvételre. 

2.) A bajnokságba benevezhetnek: 

– a 2016/2017. évi NB I, NB II és NB III osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságban 

szereplő sportszervezetek további fiú serdülő U15 és U14 korosztályú csapatai; 

– a 2016/2017. évi megyei I-IV. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban szereplő 

sportszervezetek fiú serdülő U15 és U14 korosztályú csapatai; 

– önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetek fiú serdülő U15 és U14 korosztályú csapatai. 

 

A benevezett csapatokat az MLSZ Versenybizottsága területi alapon csoportokba sorolja. A bajnokságok 

– a csoportokba osztott csapatok számától függően – két-, három- vagy négyfordulós bajnokságként 

kerülnek lebonyolításra, téli szünet közbeiktatásával. 

 

A bajnokságokba benevező sportszervezet köteles mind az U15, mind az U14 korosztályú pontvadászatba 

csapatot benevezni! Amennyiben a benevezett csapatok közül valamelyik csapat kizárásra kerül, a másik 

csapatot is ki kell zárni a bajnokságából! 

 

 

 

 

Budapest, 2016. május 
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