
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Budapest,2007.05.14. 
Iktatószám:3099/2007 

/E-mail/ 
Ügyintéző: Király Gábor 

Női U15 sportszervezetek 
elnökei 
részére 

Tárgy: Női U15 Országos döntő 

Tisztelt Elnök Úr/Úrhölgy! 

Tisztelettel értesítem, hogy a női I. osztályú U15 korosztályú labdarúgó bajnokság 
Országos döntője a következő képen alakul: 

 
Időpontja: 2007. június 10. (vasárnap) 09:00 óra 
Helyszíne: Budapest, Siketek pálya 
Résztvevő csapatok: A hat selejtező csoport 1–2. helyezett csapatai 
Költségek: Az országos döntő rendezési költsége a MLSZ-t terheli, az egyéb 
költségek (utazás, szállás, étkezés) a résztvevő csapatokat terhelik. 
A lebonyolítás rendje: 
A selejtezők során kialakult helyezések alapján a döntőbe jutott 12 csapatot két 
hatos csoportba osztjuk, a következő szerint: 
 

„ A” csoport  „ B „ csoport 
1. „KÉK” csoport 1.        helyezett              - 1. „SÁRGA”  csoport 1. helyezett 
2. „SÁRGA” csoport 2.  helyezett          - 2. „KÉK”       csoport 2. helyezett 
3. „FEHÉR” csoport 1.  helyezett           - 3. „PIROS”   csoport 1. helyezett 
4. „PIROS” csoport 2.   helyezett            - 4. „FEHÉR”  csoport 2. helyezett 
5. „ARANY” csoport 1.  helyezett          - 5. „ZÖLD”     csoport 1. helyezett 
6. „ZÖLD” csoport 2.    helyezett             - 6. „ARANY”  csoport 2. helyezett 
 
A csoportokon belül körmérkőzésekkel döntjük el a sorrendet. 
Játékidő: 1 X 20 perc 
Mérkőzések közötti szünet: 5 perc 
A kiírt mérkőzés kezdési időpontja nem csúsztatható, így minden csapat saját 
felelőssége a pontos megjelenés. 
 
A csoportmérkőzések után a két csoport első helyezett csapata játssza a 
döntőt, a két csoportmásodik játszik a 3. helyért. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Döntő:    
 
15:30         1.pálya       „A” csoport 1. hely  -  „B” csoport 1. hely 
 
Helyosztó a 3.helyért: 
 
15:30        2.pálya        „A” csoport 2. hely  -  „B” csoport 2. hely 
 
A döntő és a helyosztó játékideje: 2 x 15 perc, 5 perc szünettel 
 
Döntetlen végeredmény esetén 2 x 5 perc hosszabbítás következik, majd 5–5 db 
hétméteres rúgással kell eldönteni a mérkőzést. Amennyiben ekkor is döntetlen az 
állás, úgy tovább kell rúgni a büntetőket az első hibáig. (Az első 5 rúgó játékos csak 
abban az esetben rúghat újra, ha már a csapat összes nevezett játékosa rúgott 
büntetőt !) 
 
Eredményhirdetés:     16:30 
 
 
Minden itt nem szabályozott kérdésben a Labdarúgás szabálykönyve és a 
2006/2007.évi Versenykiírás előírásait kell betartani. 
 
 

 

Tisztelettel: 

………………………………….. 
Halmosi Béla sk. 

             Női Bizottság 
                  elnök 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
    Margitai Zoltán 
   Versenyszervezési Osztály 

Osztályvezető 


