Haladás FC
https://haladasfc.nyugat.hu/cikk/versenykiiras_2020_2021

Versenykiírás az NB II-re és az MK-ra
nyur - 2020-07-08 09:34:42
Az NB II-es bajnokság – ahogy arról már beszámoltunk – augusztus 2-án kezdődik. A versenykiírás
szerint vasárnap lesz a hétvégi fordulók játéknapja, míg szerda a hétköznapiaké. Hasonlóan az
ideihez, a 2020/2021-es bajnokság is viszonylag korán, 2021. május 16-án fejeződik be, hiszen a
labdarúgó Európa-bajnokság jövő nyárra lett "áttolva" (illetve – ami Szombathelyt is érinti – az
utánpótlás Európa-bajnokságnak Magyarország, köztük a Haladás Sportkomplexum a házigazdája).
A küzdelemsorozat végeredményének megállapítása nem változik: az első kettő feljut az NB I-be, az
utolsó három kiesik az NB III-ba. Pontegyenlőség esetén a több győzelem dönt első körben, ha ez
megegyezik, akkor a jobb gólkülönbség számít.
A fiatalok szerepeltetésénél van változás: míg a nemrégiben bejezettnek nyilvánított NB II-ben egy fő
1999. január 1-je után született futballista játszatása volt kötelező, a mostani kiírásban 1 fő 2001.
január 1-je után született játékosnak kell szerepelnie. Ennek jó páran megfelelnek a Haladásban.
Az NB II-es csapatoknak lehetőségük van kooperációs szerződést kötniük első osztályú együttessel –
az onnan érkező magyar, 2000. január 1-je után született futballisták közül legfeljebb öt szerepelhet
az NB II-ben. A Haladás korábban sem kötött ilyen kontraktust, és valószínűleg nem is fog, hiszen az
utánpótlás érkezése az Illés Akadémia által biztosítottnak tekinthető.
A karantén alatt az NB I-re és Magyar Kupára érvényes öt csere lehetősége az NB II-es
versenykiírásban nem szerepel, így továbbra is 3 főt lehet becserélni.
A Magyar Kupában – ahogy a korábbiakban is – a 6. fordulóban kapcsolódnak be az NB I-es és NB IIes együttesek, és ebben a körben ez a 32 csapat nem fog egymással játszani, és mindegyikük
idegenben fog szerepelni. A 7-8. fordulóban NB I-esek még mindig nem kerülhetnek össze. Ami
változás: a Magyar Kupa-továbbjutás mindig egy mérkőzésen dől el. Ha döntetlen az eredmény,
akkor 2x15 perc hosszabbítás következik: amennyiben még ekkor sincsen döntés, büntetőpontról
elvégzett rúgások jönnek.
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