
 Versenybizottsági határozat 

 
Tárgy: A 2010/2011. évi NB I-es feljutás szabályozása 
 
Versenykiírás tartalma: 
 
„NB 1 

a) 9 csapat, két földrajzi alapon összeállított csoportba sorolva, körmérkőzéses 
rendszerben. 

b) Csoportok (az előzetes nevezési szándék és a korábban elért eredmények 
alapján): 

 
Kelet   Nyugat 
Nagyvárad Spartans   Fekete sereg 
Budapest Exiles   Esztergomi apródok (II) 
Szegedi Gorillák   Elefántok 
Szentesi 91-esek   Pécsi Indiánok 
Kecskemét Öregfiúk     

 
c)A csapatok XV rögbit játszanak. 
d) Az alapszakaszban a csoporton belül 2-2 mérkőzést vívnak egymással. 
e) Az alapszakaszban így keleten 8, Nyugaton 6 mérkőzést játszanak. 
f) A csapatok rangsorát csoportokra bontva állítjuk össze. 
g) A rájátszás az Extra ligába kerülésért: mindkét csoport első feljut, míg a K 2. 

– Ny 2. a feljutásért mérkőzik semleges helyszínen, az így 6 csapatossá váló 
Extra liga középdöntőjéhez, így esélyük nyílik a Magyar Bajnoki cím 
megszerzésére. Az Extraligás középdöntőjébe folyó küzdelem lejátszási 
határideje 2011. március 13. 

h) Az NB 1 további helyezéseinek eldöntése a maradék 6 csapat egyfordulós 
mérkőzéseivel dől el; NB 1 rájátszása. Az NB 1 rájátszásába a következőek 
szerint viszik a csapatok tovább a pontokat, K vagy Ny második helyezettje 6 
pont, csoport harmadikok 4 pont, csoport negyedikek 2 pont, csoport ötödik 0 
pont. 

i) Az NB 1 rájátszás pályaválasztói jogának alakulása az alapszakasz során 
szerzett pontok sorrendje alapján történik, az első hazai pályán mérkőzik a 
második, harmadik helyezettel és utazik a negyedik, ötödik, hatodik 
helyezetthez, a további párosítás e mintát követi. Abszolút egyenlőség 
esetén a több szerzett bónusz pont, a szerzett-kapott pontok aránya, a több 
vitt cél, a sárga, piros lapok aránya, legvégül sorsolás dönti el. 

 

Pályaválasztó csapat Hazai meccs Idegenbeli meccs 
1. 2., 3. 4., 5., 6. 
2. 3., 4. 1., 5., 6. 
3. 4., 5. 1., 2., 6. 
4. 1., 5., 6. 2., 3. 
5. 1., 2., 6. 3., 4. 
6. 1., 2., 3. 4., 5. 
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j) Az NB 1 bajnoki címéért, azaz a Szuperkupáért a két NB 1-ből egyből feljutó 
csapat játszik, míg az NB 1 rájátszási tabella végeredménye adja a további 
NB 1 helyezettjeit 4.-9.-ig. 

k) Amennyiben az extraligába feljutó NB 1-es csapat(ok) bekerülnek az extraliga 
4 csapatos rájátszásába, úgy a Szuperkupában az extraliga rájátszásába be 
nem jutó extraligás csapat(ok) is szerepelhetnek.” 

 

Az Esztergomi apródok feljutástól való visszalépése után, mivel a kiírás nem szabályozta 
a kialakult helyzetet a Versenybizottságnak döntést kell hoznia az NB1-ből való feljutás 
szabályozására. 

A Versenybizottság a következő alapelveket vette figyelembe: 

 A versenykiírás célja, hogy a 3 legjobb csapat jusson fel az extraligába. 

 Egyik csapat se szenvedjen hátrányt az eredeti kiíráshoz képest. 

 Az induláskor is erősen eltérő erőt képviselő csoportok különbségei ne erősödjenek 
még inkább az Apródok visszalépése után kialakult helyzetben. 

 

Versenybizottság a következő határozatot hozta: 

"Mivel a Nyugati csoport első helyezettje (Esztergomi Apródok) a feljutástól visszalépett, 
ezért a Versenybizottság a Nyugati csoport 3. helyezettjének is felajánlja az osztályozó 
lehetőségét, annak érdekében, hogy mindkét csoportból biztosítva legyen a 2-2 esélyes a 
feljutáshoz és, hogy egyértelműen a legjobb három csapat jusson fel az extraligába. 

A Keleti csoport győztese az elfoglalt pozíciójának jogán bejut az Extraliga 
középdöntőjébe, míg a Kelet 2., Kelet 3 ., Nyugat 2., Nyugat 3. csapatok play-off 
mérkőzésen vesznek részt. A mérkőzések semleges helyszínre kerülnek kiírásra és 2011. 
március 13-ig kell lebonyolítani, de javasolnánk a korábbi időpontot, hogy az Extraligá 
időrend kialakítására maradjon idő. 

A párosítások: 

Kelet 2. – Nyugat 3. - Nagyvárad Spartans – Pécsi Indiánok 

Nyugat 2. - Kelet 3. - Elefántok Rögbi Klub – FWRC Szeged Gorillák 

 

Visszalépések esetén a csoport következő helyezettjének lesz felajánlva a play-off 
mérkőzés lehetősége.” 

 

A versenybizottság kihirdetett határozata után lehetőséget biztosított a csapatok számára 
jobb megoldás bemutatására (2010.11.22-i levél), de jobb javaslat nem érkezett. 

 

A play-off meccsek után kerül meghatározásra az NBI-es alsóház pontszámai. 

 
 

 


