
 8:00-8:10                            Érkezés, bemelegítés 

 CSOPORTMECCSEK 

1 Irka-Firka (2015) vs Hű-Ha (2005) 8,10–8,20 

2 Cikk-Cakk (2018 ) vs Taná-Rock 8,21-8,31 

3 Egyik-Másik (2002) vs Yin-Yang (2004) 8,31-8,41 

4 Merkúr-Vénusz-Föld-Mars (1998) vs Handa-Banda   2007 8,42-8,52 

5 1. meccs GYŐZTESE vs 2. meccs GYŐZTESE 8,54-9,04 

6 Tik-Tak; Tipsz-Miksz (2019) vs Gyalog-Galopp 2009 9,06-9,16 

7 1. meccs vesztese vs 2. meccs vesztese 9,18-9,28 

8 Merkúr-Vénusz-Föld-Mars (1998) vs Tik-Tak; Tipsz-Miksz (2019) 9,30-9,40 

9 1. meccs GYŐZTESE vs 3. meccs GYŐZTESE 9,42-9,52 

10 Handa-Banda   2007 vs Gyalog-Galopp 2009 9,54-10,04 

11 1. meccs vesztese vs 3. meccs vesztese 10,06-10,16 

12 Merkúr-Vénusz-Föld-Mars (1998 vs Gyalog-Galopp 2009 10,18-10,28 

13 2. meccs GYŐZTESE vs 3. meccs GYŐZTESE 10,30-10,40 

14 Handa-Banda   2007 vs Tik-Tak; Tipsz-Miksz (2019) 10,42-10,52 

15 2. meccs vesztese vs 3. meccs vesztese 10,54-11,04 

 MEGNYITÓ 11:10-11:15 

16 ECC-PECC-KIME-HECC (1999) vs HOLD-NAP (2006) 11,20-11,30 

17 Aku-Punk-Túra-Dúr-Moll (2000-2001) vs Flip-Flop (2016) 11,32-11,42 

18 HM Emlékcsapat vs Össze-Vissza (2017) 11,44-11,54 

19 SZÖSZ-MÖSZ (2008) vs KRIX-KRAX (2011) 11,56-12,06 

20 ECC-PECC-KIME-HECC (1999) vs HM Emlékcsapat 12,08-12,18 

21 Aku-Punk-Túra-Dúr-Moll (2000-2001) vs KRIX-KRAX (2011) 12,20-12,30 

22 ECC-PECC-KIME-HECC (1999) vs Össze-Vissza (2017) 12,32-12,42 

23 Flip-Flop (2016) vs SZÖSZ-MÖSZ (2008) 12,54-13,04 

24 HM Emlékcsapat vs HOLD-NAP (2006) 13,06-13,16 

25 Aku-Punk-Túra-Dúr-Moll (2000-2001) vs SZÖSZ-MÖSZ (2008) 13,18-13,28 

26 HOLD-NAP (2006) vs Össze-Vissza (2017) 13,30-13,40 

27 Flip-Flop (2016) vs KRIX-KRAX (2011) 13,42-13,52 

 A négy közé jutásért  

28 1. csoport VESZTES KÖRÉNEK 1. helyezettje vs 3. csoport 1. helyezettje 13,54-14,04 

29 1. csoport GŐZTES KÖRÉNEK 1. helyezettje vs 4. csoport 2. helyezettje 14,06-14,16 

30 4. csoport 1. helyezettje vs 2. csoport 2. helyezettje 14,18-14,28 

31 2. csoport 1. helyezettje vs 3. csoport 2. helyezettje 14,32-14,42 

 A döntőbe jutásért  

32 28. meccs győztese vs 31. meccs győztese 14,44-14,54 

33 29. meccs győztese vs 30. meccs győztese 14,56-15,06 

 Harmadik helyért  
 

 

34 32. meccs vesztese vs 33. meccs vesztese 15,08-15,18 

 DÖNTŐ  

35 32. meccs győztese vs 33. meccs győztese 15,34-15,44 

 

A HATCSAPATOS CSOPORTBAN az első meccsek győzteseiből lesz egy háromcsapatos csoport (A) és a vesztesekből is ugyanígy egy (B). 
A háromcsapatos csoportokon belül körmérkőzések vannak és az első helyezettek jutnak tovább. Ez összesen két csapat.  
Hozzájuk csatlakozik a 4 CSAPATOS csoportok első két helyezettje. (Ezekben a csoportban körmérkőzések vannak.)  
A 8 csapat ezután egyenes kieséses rendszerben folytatja tovább a küzdelmet a helyezésekért. 

 
Pontegyelőség esetén az egymás elleni eredmény számít, ha ez nem dönt, akkor a gólkülönbség, ha ez sem, akkor a több rúgott gól, és 
ha az sem, akkor büntetőkkel szétlövés következik. Nincs három lövés, felváltva rúgnak, a hibázó kiesik. (Tehát már az első lövéspár is 
dönthet! Az egyenes kieséses rendszerben ugyanez van döntetlen esetén.) Ha minden megegyezne a csapatoknál, akkor három büntetőt 
lőnek (majd egyesével folytatják, ha nem dől el) és végül az a csapat jut tovább, amelyik több büntetőt lőtt be a szétlövés során. 
(A lebonyolítás formája azért alakult így, hogy a sokféle kívánságot a lehetőség szerint teljesítsük. Így minden csapat legalább három meccset 
játszik és a sok csapat ellenére beleférünk egy napba.) Játékvezető továbbra sincs, kérjük, hogy a csapatok sportszerűen döntsenek a vitás 
estekben. Ha nem megy, a zsűri dönt! 

Köszönjük a nevezéseket és a részvételt! 


