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Már beszámolónk elején le kell szögeznünk, hogy fennállásunk legsikeresebb, legkiemelkedőbb 
nemzetközi versenyeredményeket hozó évéről kell tájékoztatást adnunk. 2013. több igen 
kiemelkedő eredményt hozott sportolóink számára. 
 
2013. januárjában az Ifjúsági Lány Európa bajnokságon csapatunk az igen előkelő 2. helyen 
végzett. Ezúton is gratulálunk a Palancsa Dorottya, Miklai Henrietta, Szentannai Ágnes, Kalocsai 
Vera és Nagy Tímea összetételű csapatnak, és edzőjüknek Rókusfalvy Orsolyának. 
 
Áprilisban Kanadában rendezték meg a felnőtt Vegyes-páros Világbajnokságot. Óriási 
meglepetésre, de megérdemelten a Kiss Zsolt – Palancsa Dorottya páros világbajnok lett. Ez a 
nem várt siker óriási média visszhangot, elismerést és megbecsülést hozott sportágunknak, 
szövetségünknek. Edzőik Palancsa Zoltán és Kiss László voltak. Gratulálunk siker párosunknak! 
A VB-n sportszerű viselkedésükkel is magukra irányították a figyelmet. Világbajnoki címmel, még a 
nálunk sokkal nagyobb hagyománnyal és játékos anyaggal bíró nemzetek nagy része sem 
rendelkezik. De mi igen! Csak így tovább. Bízunk benne, hogy ez a versenyszám is rövidesen 
bekerül a Téli Olimpiai Játékok programjába, így esetleg olimpiai éremmel is gazdagodhat majd 
hazánk és szövetségünk. Persze, addig még nagyon sokat kell dolgoznunk a sikerért. 
 
Szeptemberben a skóciai Vegyes-csapat Európa Bajnokságon 3. helyen zárt csapatunk. A Nagy 
György, Szekeres Ildikó, Kiss Zsolt és Szentannai Ágnes összetételű csapat edzője Jakab Zoltán 
volt. A későbbi kontinens bajnokcsapatot is legyőzték és csak a házigazda skót válogatottól kaptak 
ki. Nekik is kijár az elismerés és a gratuláció. 
 
Ez a három kiemelkedő eredmény büszkeséggel tölthet el minden magyar curling szövetségi 
vezetőt, játékost, edzőt és szurkolót. Sok munka, elszántság, tehetség és fáradozás van ezen 
sikerek mögött. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok tevékenységét, akik többet vagy 
kevesebbet hozzátettek az elért eredményekhez. 
 
Ezek az eredmények hozzájárultak szövetségünk anyagi támogatásának növekedéséhez, média 
megjelenésünk, a sportágunk iránti érdeklődés fokozódásához, az állami sportvezetés és a MOB 
szakmai megbecsüléséhez, ismertségünk jelentős szélesedéséhez. 
 
A januári ifi EB siker már magával hozta, hogy első alkalommal már szövetségünk is kapott keretet 
a MOB Gerevich Sportösztöndíjából, amiből 3 játékosunk kap havi szinten anyagi támogatást. 
 
A díjazottakat próbáltuk lehetőségeinkhez képest megünnepelni, díjazni. Bízunk benne, hogy 
ezzel kapcsolatos lehetőségeink, keretünk tovább fog nőni. 
 
Reméljük, hogy ezek a sikerek hosszú távú fejlődést hoznak majd szövetségünk életében. Ezeket a 
lehetőségeket ki kell használnunk az anyagi támogatás növelése, a sajtó megjelenések további 
szélesedése és az utánpótlás létszámának emelkedése érdekében. Ehhez persze minél több 
elkötelezett és tenni akaró tagra, versenyezni akaró játékosra van szükség. 
 
 
Ehhez kérjük mindenki segítségét, támogatását. 
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A Magyar Curling Szövetség elnöksége által kitűzött főbb szakmai célok 2013. évre: 
 

� Az EEMI Sportállamtitkárságával való kapcsolatfelvétel, szövetségünk tevékenységének 
megismertetése, céljaink, kéréseink ismertetése. Ezáltal állami támogatásunk 
mértékének növelése. 

� A Magyar Olimpiai Bizottság megnövekedett feladatkörének, pénzelosztó szerepének 
növekedését kihasználva tovább kell javítani kapcsolatunkat a MOB-bal, szakmai 
anyagok beadásával növelni kell az állami támogatás mértékét. 

� Szövetségünk szakmai tevékenységének és gazdasági helyzetének stabillá tétele. 
� Testületi munka hatékonyságának javítása. 
� Szakbizottságaink munkáját tervszerűbbé, átgondoltabbá, hatékonyabbá és kreatívabbá 

kell tenni. Ennek érdekében teljes körű feladatterv elkészítése. 
� Az Európa Bajnokság „A” csoportjából kiesett női és férfi válogatott felkészülési valamint 

versenyzési lehetőségeinek javításával, a szükséges szakmai, pénzügyi és egyéb feltételek 
biztosításával kiharcolni a kontinens legmagasabb osztályába való visszakerülést, 
esetlegesen VB kvalifikáció elérése. 

� A 2011. évben megkezdett edzőképző tanfolyam 2. részébe tartozó általános, illetve 
curling szakmai képzés és vizsgáztatás teljes feltételrendszerének kialakítása. 

� Bevételeink további növelésével, és továbbra is a takarékos gazdálkodás betartásával a 
szövetség gazdasági helyzetének, likviditásának jelentős javítása. 

� Szövetségünk, versenyeink támogatói körének jelentős bővítése. 
� Vidéki curling bázisok (Kaposvár, Szeged, Győr, Pécs) kialakítása, tevékenységük segítése. 
� A WCF segítségével a DAP keretből 2012. év után ismételten 16 db használt, felújított 

curling kő vásárlása, több éves törlesztési lehetőséggel. A kövek kihelyezése új, vidéki 
bázisokra, ezzel a sportág alapjainak elsajátításához a szükséges eszköz háttér 
biztosítása. 

� Válogatott csapataink felkészültségének és eredményességének javítása a Vegyes-páros 
VB-n, valamint a vegyes-csapat Európa Bajnokságon. 

� Nemzetközi versenyeink szakszerű előkészítése és sikeres lebonyolítása. 
� Az átalakított utánpótlás versenyrendszer finomítása, az abban résztvevő csapatok 

számának növelése, a szakmai és pénzügyi feltétel rendszer biztosítása. 
� Az ifi válogatott játékosok szakszerű felkészítése, versenyeztetése. 
� 14 éven aluli játékosok bevonása sportágunkba. Képzésükkel serdülő válogatott csapat 

kialakítása, az Olimpiai Reménységek Versenyén való részvétel. 
� Honlapunk folyamatos fejlesztése, dinamikusabbá, naprakésszé tétele, olvasottságának 

növelése. 
� A szövetség Facebook oldalának kialakítása, folyamatosan információk feltöltése, 

látogatottságának növelése. 
� Versenybírói testület további bővítése vizsgázott játékvezetőkkel. 
� Versenybírói munka hatékonyabbá tétele, a versenyek alkalmával a szabályismeretek 

alaposabbá tétele, továbbképzés megszervezése. 
� A WCF tevékenységében való aktív szerepvállalás, vezetői feladatkörökbe való delegálás. 
� A Közép-Európai curling életben vezető szerepkör ellátása, a régió sportági 

tevékenységének koordinálása, fejlesztése. 
� Be kell indítani egy újfajta felnőtt-, illetve utánpótlásképzést az újonnan jelentkezők 

részére.  
� Ranglista versenyrendszer fejlesztése, esetleges hibák korrigálása, naprakésszé tétele, 

rangjának emelése, díjazás növelése. 
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1. Szakmai tevékenység 
 

a. Általános szakmai tevékenység 
 
* Tagegyesületeink, taglétszám: 

 

Szervezetünk jelenlegi helyzetében, az elmúlt időszakban és még az elkövetkező 
néhány évben is az egyik legfontosabb feladata sportágunk országos szintű 
ismertségének szélesítése, azon belül is az általános-, és középiskolás diákok körében. 
Ennek egyik alapeleme a taglétszám folyamatos, tudatos bővítése, a vidéki bázisok és 
az ott sportoló körlingesek számának növelése. Az elmúlt évben tagegyesületeink 
száma stagnált, míg taglétszámunk – ha minimális mértékben is – de növekedett, amit 
elsősorban az utánpótlás versenyzők számának emelkedése idézett elő. 2013-ben is 
200 fő fölött van igazolt versenyzőink száma. (Sajnos ezzel ellentétes a felnőtt 
bajnokságban résztvevő csapatok száma) 
 
2012-ben csökkentettük egyesületi tagdíjunkat. Ezzel sikerült megállítani a 
tagegyesületek számának csökkenését, de komolyabb növekedést nem sikerült elérni. 
Sajnos nem szerencsés tendencia, hogy néhány klub csapata, szakosztálya átigazolt 
egy nagyobb egyesületbe. Ezzel bár ott növekedett a taglétszám, de más egyesület 
pedig elveszítette játékosait. Két egyesület tagságát kérésükre töröltük (Albertirsai SE 
és Debreceni Főnix SE), de az ott versenyző csapatok másik két új klubban (Previfitt SE 
és Debreceni JKSE) folytatták tevékenységüket. Új tagszervezetként a Garantiqa SE-t 
vettünk fel. 
 
Szomorú, de a vidéki bázisok kiépítésében nem sikerült továbbra sem előrelépnünk, 
így új vidéki tagegyesület belépéséről sem tudunk beszámolni. 
 
Sajnos Debrecenben még mindig nem jött létre olyan versenyzői kör, amely 2013-ban 
bekapcsolódott volna az országos bajnoki versenyrendszerünkbe. Ez azért is 
probléma, mert itt a meglévő eszközparkkal ideális feltételek vannak a sportág 
népszerűsítéséhez, a felkészüléshez. A Debrecenben megrendezett versenyen a helyi 
tagegyesület 3 csapata is indult. Kár, hogy nem vállalják a komolyabb 
megmérettetést. 
 
Egyre több vidéki városban épül jégpálya, de sportágunkat nem tudtuk még ezeken a 
helyeken meghonosítani. Pedig ennek érdekében személyes megbeszélést folytattunk 
a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkárával. Megkaptuk több vidéki város jégcsarnok 
vezetőjének elérhetőségét. Többekkel beszéltünk, de eddig nem számolhatunk be 
érdemi előrelépésről. 
 
2013. év végén 12 tagegyesülettel rendelkeztünk.  
 
Taglétszámunk a 2013. december 31-i taglétszámunk közel 20 fővel növekedett az 
előző évhez képest, így már meghaladja a 230 főt.  
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A versenyengedély kártyáinkat a Nemzeti Sportszövetség megszűnése után a Magyar 
Olimpiai Bizottságnál készítettük el, amelyet versenyzőink megkaptak. A kártyával 
némi szolgáltatások (sportbiztosítás, vásárlási kedvezmények, stb.) is jártak. 
 
Szövetségünk a MOB elvárásának megfelelően feltöltötte az Állami 
Sportnyilvántartási Rendszer (ÁSR) ránk vonatkozó adatait, sportolóink 
nyilvántartását. Úgy tapasztaltuk, sajnos a rendszer országos szinten nem váltotta be 
a hozzáfűzött reményeket. Ezt követően alakították ki a Sport Információs Rendszert, 
ahová szintén betöltöttük adatainkat. Itt némi előrelépést tapasztaltunk, de hát még 
ez sem az igazi. 
 
 

* Tagegyesületek, tagok tevékenységének segítése: 
A szövetséghez forduló tagok, érdeklődők, és a média képviselői számára az elmúlt 
évben is rendszeresen nyújtottunk szakmai segítséget, adtunk információt a 
sportággal, versenyrendszerünkkel, vagy a szövetséggel kapcsolatosan felmerült 
kérdésekben. A hozzánk érkező képzésekről, szakmai konferenciákról szóló 
meghívókat minden esetben továbbítottunk sportolóinknak. 
 
A továbbtanulás előtt álló sportolóink részére, megkeresésük esetén elkészítettük a 
junior országos bajnokságon elért helyezésükhöz kapcsolódó igazolást, amellyel plusz 
felvételi pontokhoz juthattak felsőfokú tanintézetbe jelentkezésük esetén. 
 
A Kamaraerdei Curling Klubban a szövetség tagegyesületei és játékosai kedvezményes 
áron bérelhetik a pályát. 
 
Sajnos elsősorban anyagi okok miatt tagegyesületeinknek nem tudtunk közvetlenül 
anyagi vagy tárgyi segítséget nyújtani. Reméljük 2014-ben ismét lesz lehetőségünk 
valamilyen jellegű sporteszközzel, felszereléssel vagy más szolgáltatással támogatni 
szervezeteinket, versenyzőinket. 

 
 

* Külső rendezvények: 

 
Ezekkel a programokkal első sorban sportágunk népszerűsítése és egyes események 
megrendezése esetén bevételeink növelése volt a célunk. A hazai cégek anyagi 
helyzetének romlása miatt ezeknek a programoknak a száma nem érte el a 
tervezettet. 2013-ban 3 alkalommal vettünk részt cégek jeges sportnapján, curling 
programmal. Minden esetben nagy sikere volt sportágunknak, ráadásul kb. 200 fő 
ismerkedett meg testközelből sportágunkkal ezeken az eseményeken.  
 
A Magyar Testnevelési Egyetemmel meglévő régi kapcsolatunk alapján a tavalyi évben 
is 1 alkalommal tartottunk bemutatót és szakmai képzést a testnevelő tanári illetve a 
rekreációs szak 2. éves hallgatói számára. A körülbelül 25-30 hallgató számára 
elméleti és gyakorlati képzést tartottunk, annak reményében, hogy ha az egyetemről 
kikerülve szakmájukban helyezkednek el, megfelelő alapismeretekkel rendelkezzenek 
sportágunkról, és ismerjék a megfelelő kapcsolódási lehetőséget sportágunkhoz.  
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Több évi jelenlét után tavaly úgy döntöttünk, hogy nem veszünk részt a „Nagy 
Sportágválasztó” tavaszi és őszi rendezvényén, Sajnos sportágunk specialitása miatt 
látványos megjelenést, népszerűsítő jeges programot nem tudtunk szervezni az előző 
években.  
 
Ezzel szemben 2013. februárjában, a Városligeti Műjégpályán első alkalommal került 
sor a „Téli Nagysportágválasztóra”. Itt már kedvező feltételekkel tudtunk kitelepülni. 
Sokat dolgoztunk a program előkészítésén, a rendezők megszervezésén. A befektetett 
munka meghozta gyümölcsét. A kétnapos programon sorba álltak nálunk az 
érdeklődők. Itt már mindenki kipróbálhatta sportágunkat. Kiss Zsolt – Palancsa 
Dorottya  vegyes-párosunk mellett, az esemény előtt nem sokkal Ifi EB ezüstérmet 
szerzett teljes lány válogatott kint volt. De rengeteget segített Besnicz Péter, Soós 
Kinga, Spiller Emillió, Kovács Botond és rajtuk kívül még nagyon sokan. A két nap alatt 
közel ezren próbálhatták ki sportágunkat. Kár, hogy 2014. első harmadában nem 
került sor az eseményre. 
 
Békésen, Kaposváron, Budapesten belül pedig a IV.,  a IX. XI. és a XIII. kerületben volt 
sportág népszerűsítő kitelepülés. Ezekhez a programokhoz eszközöket biztosítottunk 
tagegyesületeinknek. 
 
A Magyar Jégkorong Szövetség és az MTV jeges 1-1 rendezvényén is jelen voltunk. A 
több száz fős eseményeken oktattuk a résztvevőket, illetve szerveztünk curling 
meccseket. Nagy sikerünk volt. 
 
Sportág népszerűsítő programunk része az alkalomszerűen megtartott nyílt edzések. 
Nagyon sokan itt próbálják ki először a játékot, akik közül mára már igazolt versenyzők 
lettek. Felnőttek mellett fiataloknak is rendeztünk hasonló eseményt. 2013-ban 
összesen 3 alkalommal volt „Curling matiné” elnevezésű ifjúsági programunk és 6 
alkalommal nyílt edzésünk. Sajnos ezeken a programokon jóval kevesebben vettek 
részt, mint amennyire számítottunk. A diákoknak ingyenes, a felnőtteknek 3.500,- 
Ft/fő volt a részvételi díj. A költségek egy részének fedezéséhez a DAP támogatási 
keretből hívtunk le creditet. Talán szélesebb körű szervező munkával, komolyabb 
propagandával, nagyobb összefogással sikeresebbek lehettünk volna ezen a területen 
is. Ebben az évben már két komolyabb sportág népszerűsítő programunk is, de erről 
majd jövő évben fogunk beszámolni. De elmondhatjuk, hogy sikerült előrelépnünk, a 
tavalyi évhez képest. 
 
Úgy gondoljuk, hogy ezeken a programokon való részvétel, a befektetett rengeteg 
munka csak részben járt sikerrel. Bár sokak számára testközelbe tudtuk hozni 
szövetségünket, tagegyesületeinket és sportágunkat, de csak nagyon kevesen váltak 
igazolt versenyzőkké.  
Mindezek mellett át kell gondolni, mik azok a következő lehetőségek, amelyekkel 
biztosítani tudjuk az új érdeklődők további képzését, sportágunkhoz kötését. Egy új 
képzési formával megfelelő utánpótlást tudnánk biztosítani tagegyesületeinknek, 
esetleg teljesen új csapatok is létrejöhetnének. 
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Ezekkel az eseményekkel kapcsolatosan az is probléma volt, hogy csapataink vezetői, 
játékosai sem vették a fáradtságot, hogy lejöjjenek a programra, vagy hogy felvegyék 
a kapcsolatot az új érdeklődőkkel. 
 
Vidéki városban nem volt lehetőségünk jeges curling program megtartására az előző 
évben. Idén ezen mindenképpen változtatni kell. 
 

 
b. Egyéni-, és csapatranglista verseny: 
 

Szövetségünk elnöksége a Szakmai Bizottság javaslata alapján elfogadta a 2013. évre 
vonatkozó válogatási rendszert. Ennek főbb elvei ugyanazok voltak, mint a megelőző 
években. A válogatott csapatok kijelölése továbbra is bajnoki cím elnyerésének 
függvénye volt, amihez két győzelemre volt szükség az adott országos bajnokság 
döntőjében. 
 
Az elmúlt években jelentősen csökkent az összetett ranglista verseny jelentősége. 
Jelentősen csökkent az érdeklődés iránta, aminek elsődleges oka az ehhez kapcsolódó 
anyagi támogatás, díjazás radikális csökkenése. A Szakmai Bizottság 2012. nyarán egy 
teljesen új pontszámítást dolgozott ki. Az eddigiekhez képest egy egészen más, 
dinamikusabb, a versenyek erősségéhez, résztvevők számához jobban igazodó, kreatív 
javaslatot fogadott el az SZB kezdeményezésére az Elnökség. Az országos bajnokságok 
súlyozottan szerepelnek a pontszámításban. Az első, kísérleti szezont követően, 
néhány finomításra került sor. 
Most már beleszámítanak a hazai ranglista versenyek, a VB-ken, EB-ken, nemzetközi 
versenyeken elért helyezések, figyelembe véve az egyes események erősségét, a 
résztvevők számát. Ézsöl Gábor rendszeresen frissítette a csapat és egyéni ranglistát, 
rengeteg munkaórát áldozva erre a dologra. 
Még mindig szükség van kisebb finomításokra, de a rendszer erre jobb lesz. 
A ranglista versenyek nevezési díjából meghatározott összeget elkülönít a szövetség 
az egyéni és csapatverseny díjazottjai számára. A 2012-2013. évi díjazott csapatok és 
játékosok nevezési díjak finanszírozására kaptak anyagi támogatást, amivel éltek is. 
Bár még az előző idényben voltak gondok a rendező tagegyesületek által befizetendő 
összegekkel, ez a probléma a mostani szezonra megoldódott.  
 
Az aktuális ranglistákat minden frissítés után megküldtük tagjainknak. Az esetlegesen 
előforduló kisebb hibákat Ézsöl Gábor javította. Köszönet illeti őt meg, lelkiismeretes 
és alapos munkájáért. 
 
 

c. Kiemelt versenyeink: 
 

Szövetségünk Szakmai Bizottsága 2013. nyarán is elkészítette a következő szezon 
versenynaptárát, amit elnökségünk jóváhagyott.  
 
Az év első felében megrendeztük a 2012-2013. évi Női és Férfi Országos 
Csapatbajnokságot, a Vegyes OCSB-t az Egyéni OB, az utánpótlás bajnokság „A” és „B” 
osztályának bajnokságát., Az elmúlt esztendő második felében a Vegyes-páros OB-t és 
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elkezdtük az ifi bajnokság „A” osztályú bajnokságát..  Ezek kvalifikációs versenyei 
voltak az adott Európa Bajnokságoknak illetve a vegyes-páros esetén a VB-nek. Ezen 
kívül megszerveztük a Magyar Kupát, a IX. Hungarian Curling Cup-t. 
 
Hosszú idők után ismét megrendeztük az 50 éven felüliek Országos 
Csapatbajnokságát. Bár csak 2 férfi csapat nevezett a bajnokságra, de már ez is 
valami. 
Bár ez is kvalifikációs verseny volt a szenior VB-re, végül a két csapatból jött össze 
közös válogatott csapat. 
 
 
A teljes szezon ideje alatt minden hónapban legalább 1 verseny volt, amelyet vagy a 
szövetség, vagy valamely tagegyesületünk rendezett, A szövetségre és azon belül 
elsősorban a főtitkárra ennek a sok eseménynek a megrendezése óriási szervező 
munkát és terhet rótt. A szervezési és lebonyolítási feladatok jelentősebb 
munkamegosztására az elkövetkezőkben nagy szükség lesz. 
A tagegyesületeinknek folyamatos versenyzési lehetőséget biztosítottunk. De azért, 
azt is hozzá kell tennünk, hogy a leglelkesebb csapatoknak ez elég sok pénzükbe 
került. 
 
A Szakmai Bizottság tett javaslatot az egyes kiemelt versenyek lebonyolítási 
rendszerére, és készítette el az adott verseny kiírását. Sajnos az elmúlt időszakban 
több alkalommal is késve készült el a versenykiírás, amely gondot okozott a versenyek 
időben történő meghirdetésében, propagálásában, a szponzorkeresésben. 
 
A Szakmai Bizottság kezdeményezésére az országos bajnokságok versenykiírása ketté 
van bontva, az adott esemény kiírására és lebonyolítási szabályaira. A Szakmai 
Bizottság a szabályok, lebonyolítási elvek kialakításánál próbált a WCF vonatkozó 
elveihez igazodni. Ez segítette a bajnokságot nyerő csapatot a kiemelt nemzetközi 
versenyen való felkészülésben, a szabályok alkalmazásában. 
 
A 2011. évben létrehozott Versenybírói Testület, s annak vezetője (dr. Rókusfalvy 
Andrea) koordinálta a versenybíró küldést, amely továbbra is jól szervezett, szakszerű 
és megbízható. Versenybíróink felkészültsége sokat javult, ráadásul számuk is 
növekedett, bár tehervállalásuk, aktivitásuk változó. 
Ezúton is köszönjük az egyes versenyek Szervező Bizottságainak és a Versenybírói 
Testületnek áldozatos munkájukat. A játékvezetők az elmúlt év óta a szövetség 
számlájára – meghatározott mértékben – ingyenesen fogyaszthatnak a curling klub 
büféjében. Bár ez jelenleg nem túl nagy anyagi támogatás a versenybírók felé, de 
legalább már gesztusértéke van. Reméljük az elkövetkezőkben tovább tudjuk javítani 
a versenybírók juttatási rendszerét. 
 
Véleményünk szerint a versenyek nevezési díjai még az elfogadható szintet érik el, bár 
még így is néhány csapat számára annak kifizetése problémát jelentett. A nevezési 
díjak mértékét az adott verseny szponzori díjával és az állami támogatás egy részének 
felhasználásával sikerült csökkentenünk. Reméljük, hogy az esetleges állami 
támogatás mértékének növekedésével csökkenteni tudjuk a csapatokra nehezedő 
anyagi terhet. 
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Ez az idei 3 országos bajnokság esetében már erősen érezhető volt. 
 
Sajnos a Provice Kft. 2012. év óta már nem főtámogatója az OCSB-nek. Helyettük más 
kiemelt támogatót nem találtunk a bajnoksághoz. Így, az ebből fakadó anyagi terhet 
részben szövetségünknek, részben a bajnokságban résztvevő csapatoknak kellett 
magukra vállalniuk. 
 
A curling klub által biztosított technikai feltételek kiválóan segítették a versenyek 
színvonalas, szakmailag megalapozott lebonyolítását. A curling pályát üzemeltető cég 
minden verseny alkalmával törekedett a lehető legjobb jégminőség biztosítására. A 
jégmesterek is igyekeznek, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsák. Az 
árasztással egybekötött nagy jégkarbantartás minden esetben a kiemelt versenyek 
időpontjához volt igazítva. A jégmesterek, a szerzett tudásuk alapján rendszeresen 
már saját maguk élezik a köveket, elősegítve azok jobb haladását és fordulását. 
Ennek mindannyian örülhetünk, mert ezzel a játék is élvezetesebb lett. 
 
A kedvező bérleti díj biztosításához 2013. évben is egész szezonra szóló keret 
megállapodást kötöttünk a pálya üzemeltetőjével, amely garancia volt mind két fél 
számára az előnyös együttműködés ratifikálásához. A 2012-ben kidolgozott elvek 
alapján, egyes napokhoz, napszakokhoz igazodva egyeztünk meg óra-, és 
napidíjakban. 
Ez a megállapodás elősegítette a kölcsönös garanciákat és pénzügyi tervezhetőséget. 
 
Szabad Tamásnak köszönhetően 2013-ban is minden kiemelt verseny eredménye 
online formában endről-endre követhető volt az interneten. Google Drive program 
által Tamás minden verseny előtt feltöltötte a szükséges információkat, kialakította a 
szükséges feltételeket, összefüggéseket, képleteket, így a versenybírók, jégmesterek, 
jelenlévő segítők folyamatosan aktualizálni tudták a mérkőzések állását mutató 
táblázatot. Rengetegen követték figyelemmel ezen a rendszeren keresztül a 
meccseket. Ráadásul az összes szükséges táblázatot (tabella, button tábla, stb.), 
információt bemutatta a rendszer, sőt automatikusan kezelte is azokat. Köszönjük 
Tamás a profi segítséget, a fejlesztést.  
 
A tavalyi év második felére, egy svájci eredmény nyilvántartó program honosításával, 
a Fejlesztési Bizottság, azon belül is Szabad Tamás hatékony szervező munkájának 
eredményeként, egy új fajta online eredmény nyilvántartó és tabella kezelő 
programra tértünk át, amely még több mindent tudott és mutatott meg egy.egy 
bajnokság kapcsán. 
 
A Kamaraerdei Curling klubból történő online közvetítési rendszere 2. ütemének 
kialakítása 2013. elején valósult meg. 8 kamera, DVR adatrögzítő és még számos 
technikai eszköz és az ezekhez kapcsolódó program teszi lehetővé a mérkőzések 
immár élvezhető nézését az interneten keresztül, vagy az edzések, meccsek 
elemzését. Ebben Miklós Nándornak komoly szerepe, munkája van, amit nagyon 
köszönünk!  
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*  2012-2013. évi  Curling Országos Csapatbajnokság 

 

Az országos csapatbajnokságot a Szakmai Bizottság javaslata alapján bonyolítottuk le. 
Ez megegyezett az előző években alkalmazott elvekkel. 
 
A 2011-2012. évi bajnoksághoz hasonlóan, lehetővé tettük, hogy a „B” és „C” Ligában 
külföldi csapatok is induljanak. Az előző évi nagy számú nevezéshez képest, jelentősen 
csökkent a külföldi csapatok jelentkezése, amihez hozzájött a magyar klubok 
nevezésének csökkenése is. Az előző szezonban 5 szlovén csapat nevezett, most egy 
sem. Hasonlóan csökkent a román csapatok száma is. 2012. őszén egy horvát és egy 
román csapat nevezett, és 7 magyar. Így a „C” Liga beindításának nem volt értelme, a 
„B” Liga csapatszámát növeltük meg 8-ról, kilencre. 
 
A nők bajnokságánál előzetesen azt hittük, hogy ismét növekszik a résztvevő csapatok 
száma, bíztunk benne, hogy külföldi csapatok nevezésével be tudjuk indítani a nők 
második osztályát is. Sajnos, bár voltak biztató jelek, még sem alakultak új magyar 
csapatok. A női bajnokságban 6 csapat vett részt, ugyan annyi mint egy évvel 
korábban. A lebonyolítási rendszerből adódóan, két teljes kört játszottak a csapatok, 
majd onnan alakult ki a négyes döntő részvevői. A bajnokság üde színfoltja volt az UTE 
női csapata, ahol két ifi játékos (Palancsa Dorottya és Miklai Henrietta) is 
meghatározó csapattaggá vált. A BTKSE – End Hunters csapata is sokat fejlődött, akik 
nyertek mérkőzést az előttük végző csapatok ellen, de nagy előrelépést nem sikerült 
elérniük. 
A bajnokságot a Westbay SC Női csapata nyerte, immár tízedik alkalommal. Ezt 
kiegyensúlyozott játékuknak és csapategységüknek köszönhették. Bár a döntőben 
elveszítettek egy meccset, a két győzelemig tartó összecsapásból ők kerültek ki végső 
győztesként az UTEval szemben. 
 
A férfi „A” osztályban 8 csapat vehetett részt, ahol a lebonyolítási rendszer szintén 
megegyezett az előző évhez. Sajnos több évnyi játék után a Székesfehérvári CE 
csapatai kikoptak a bajnokságból. Először az alapító játékosokból álló 2. csapat, majd a 
2003. bajnokcsapatból átigazolt versenyzőkből álló 1. csapat is abbahagyta a 
versenyzést. Ez komoly érvágás volt a versenyrendszerben. Az előző évi bajnok WSC 1. 
csapat kettévált, és 2 külön csapattal vett részt. Végül kettőjük között dőlt el a 
bajnokság sorsa, a WSC Jégfarkasok javára. 
 
A férfi második ligában igen színvonalas meccsek zajlottak. A két külföldi csapat, csak 
a mezőny közepén végzett, annak ellenére, hogy a horvát és a román válogatott 
csapatról volt szó. A WSC G-Force végig magabiztosan játszott és jutott vissza a 
legmagasabb osztályba. Az FTC-Fradi lett a második, akik ezt követően több évnyi 
sikertelen osztályú után, végre első alkalommal megnyerték a kvalifikációs meccset, 
ezzel feljutottak az I. osztályba. Sajnos a második vonalban is szűntek meg csapatok, 
de alakultak újak is. Sajnos csak két új csapat (WSC 4 és az FTC Happyngvin) alakult, és 
sajnos az előző bajnokságot kihagyó csapatok (COOL CSE, Bp. Pingvinek, Szfvári CE 2.) 
sem léptek vissza a bajnokságba. 
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Az országos bajnokság színvonala is kb megegyezett az előző évivel. A lebonyolítási 
rendszer elősegítette az azonos tudású, felkészültségű csapatok egymás elleni 
küzdelmét, az ebből adódó fejlődést. A férfi „B” osztály erősödött, jót tett a 
mezőnynek a sok csapat. Sajnos a női és a férfi legmagasabb osztályban nem 
emelkedett a csapatok tudása. A csapatok edzés mennyisége csökkent, technikai 
tudásuk nem igazán javult.  
 
A női bajnokságban az ifi lány válogatott játékosai meghatározó szerepet töltöttek be. 
Az ő felkészültségük, fejlődésük, elkötelezettségük üde színfoltja volt a versenynek. 
Ugyanez a férfiak mezőnyében csak részben mondható el. Egyedül Balázs Dávid (FTC) 
tudott meghatározó játékos lenni csapatában. A többiek hol játszottak, hol nem. Ez 
sajnos nem volt hasznos az ifi válogatott szempontjából sem. Kovács Botond a 
bajnokság „B” osztályában játszott, a verseny legfiatalabb játékosaként, aki kezdte 
megmutatni tehetségét. 
 
 
Az OCSB marketing és PR hátterét sajnos nem sikerült tovább erősíteni. Bár voltak 
idekapcsolódó sajtó és egyéb média megjelenések, sajnos az nem volt rendszeres és 
figyelemfelkeltő. Ebben a feladatkörben a Marketing és Propaganda Bizottságnak 
hatékonyabb feladatvállalására lett volna szükség.  
 
A bajnokság február végi díjátadó ünnepsége új helyszínen (Budaörsi Városi Klub) volt 
megtartva, ahol rengetegen voltunk. A jól sikerült eseményt megtisztelte dr. Simicskó 
István államtitkár úr, Budaörs Város képviselőtestületének nevében a művelődési és 
sportbizottság vezetője, valamint az MTI egyik vezető munkatársa. Ettől kezdve 
jelentősen javult az MTI-vel meglévő munkakapcsolatunk. 
Államtitkár úr személyes megjelenésével jelentősen növelte az esemény rangját. 
Köszöntőjében dicsérte szövetségünket és versenyzőinket, 
 

 

Az SZB javaslata alapján a 2013-2014. évi Országos Csapatbajnokságot csak 2014. 
januárjában kezdtük el, így arról csak az idei évről szóló beszámolóban adunk 
tájékoztatást. 

 
 
* 2013. évi Curling Női és Férfi Egyéni Országos Bajnokság 

(2013. május 07. – június 01.) 

 

Az egyéni bajnokság megszervezésével az a célunk, hogy lemérjük versenyzőink 
egyéni felkészültségét, illetve önálló sikereket biztosítsunk minden játékosunk 
számára. Ezen az eseményen olyan versenyzők is főszereplővé válhatnak, akik 
egyébként kevésbé eredményes csapatban játszanak. Ez a bajnokság kiválóan 
szolgálná az egyéni edzések módszertanát és egy kis változatosságot biztosított a 
versenyek között. 
A feladatsort a Szakmai Bizottság dolgozta ki, s az elnökség fogadta el pár évvel 
ezelőtt.  
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Sajnos a versenyszámban rejlő lehetőségeket kevesen merik felvállalni, pedig itt 
mindenki láthatná saját felkészültségének erősségeit illetve gyengéit. Szomorú, de a 
résztvevők száma tovább csökkent. A hölgyeknél 5, míg a férfiaknál 6 induló volt. Ez 
elszomorító. Úgy gondoljuk, hogy 2015-ben minden felnőtt és utánpótlás válogatott 
kerettagnak kötelezővé kell tenni az indulást. 
 
 

* 2013. évi Magyar  Vegyes-csapat  Curling Bajnokság 

 (2013. május 01. - 06.) 

 
A 9. alkalommal meghirdetett vegyes csapatbajnokság a Skóciában megrendezett 
2013. évi Curling Vegyes Európa Bajnokság kvalifikációs versenye volt. 
A bajnokságra 8 csapat (hárommal kevesebb mint az  előző esztendőben) nevezett. A 
csapatok egy részének komoly motiváció volt a kontinens viadalon való részvétel 
lehetősége. Az esemény érdekessége volt (még a média számára is), hogy a bajnokság 
előtt nem sokkal világbajnokságot megnyerő Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt páros 
egymás ellen küzdött.  
 
A legtöbb csapat külön készült erre a versenyre, amely jelentősen hozzájárult a 
színvonal ismételt emelkedéséhez. A selejtezőben egy nyolc csapatos csoportban 
küzdöttek a csapatok, körmérkőzéses rendszerben. 
A verseny lebonyolítási rendszere (egy nap alatt lejátszott 3 mérkőzés), a 
középdöntőben és a döntőben nagy terhet rótt az ott játszó játékosokra, de végül jól 
helytálltak a csapatok. Hasonló terhelés volt várható a szeptemberi kontinens 
viadalon is. A lebonyolítás igénybevétele hasonló az EB napi 2 mérkőzéses 
sorozatterheléséhez, ami a tényleges sorrend kialakítása szempontjából ideális 
rendszer, de igen fárasztó, egyben a szövetség részére költséges. De ezzel a 
lebonyolítási móddal lehet a legjobban eldönteni a kvalifikációt.  
A bajnokságot a WSC Mix csapata nyerte a Makuka csapata előtt, igen kiélezett 
küzdelemben. 
A pályabérleti díj egy részét a MOB alapműködési támogatásból fedeztük. 
 
 

* EISPRO KUPA - 2012-2013. évi Ifjúsági és Junior Országos Bajnokság 
 (2012. december 02. – 2013. április 07.) 

 
Ez az az esemény, amely mögött már régóta van támogató. Bár nem komoly anyagi 
támogatást kapunk, de a díjazás és a résztvevők jégkrém ellátása színvonalasan 
biztosítva van az Eispro Kft-nek köszönhetően. 
Immár második alkalommal szerveztünk meg több fordulós lebonyolítási rendszerben 
ifjúsági bajnokságunknak, és immár „A” osztályos elnevezéssel. Erre, azért volt 
lehetőségünk, mert 2013. májusában a „B” osztályú bajnokságot is megrendeztük. 
Az elnökség korábbi döntése alapján most volt másodjára, hogy kötelező volt minden 
első osztályban szereplő szakosztálynak utánpótlás csapatot indítani. Ezt többen 
kétkedve fogadták, de ez meghozta gyümölcsét. Több csapat rendszeres edzések 
megtartásával, új fiatal játékosok bevonásával próbálta kialakítani fiatal keretét. 
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Volt olyan szakosztály, amelyik komolyan gondolta az ifi játékos képzést, és voltak 
olyanok akik, csak kipipálták ezt a kötelezettségüket. Meg is látszott csapatunk 
felkészületlenségén és eredménytelenségén. 
 
A tudatos utánpótlásképzésnek 2013. januárjában meg lett a kézzelfogható 
eredménye. A 2013. és 2014. évi Junior EB-ken lány csapat mindkét alkalommal 2., fiú 
csapat 7. majd 9. helyezést ért el.  
 
Szomorú, de a számos siker, és fejlődés ellenére az Elnökség 2013. nyarán – 
tagegyesületi nyomásra és néhány tagegyesület kényelme érdekében – megszüntette 
az I. osztályú csapatok utánpótlás nevezési kötelezettségét. Ennek következménye, 
hogy az ’A” osztályú ifi bajnokságban összesen 3 lány, és 3 fiú csapat vett részt. 
Ráadásul botrányos, hogy ez a 6 csapat összesen két tagegyesület keretéből került ki. 
Kérdem én, mit tett ez idő alatt az összes többi első osztályú felnőtt csapat, 
utánpótlás képzés terén. 
 
Sokan panaszkodnak, hogy nincs utánpótlás, fogynak a csapatok. A legfőbb ok, az 
utánpótlás képzés klub szintű elhanyagolása. Ha lennének fiatal játékosok, ráadásul, 
akiket megfelelő felkészültségű szakemberek oktatnak, klubcsapatainknak is 
könnyebb lenne a megüresedő játékos helyek betöltése. 
A verseny előtt és közben is komoly figyelmet fordított a rendezőség a még rutintalan 
csapatok és az ott szereplő játékosok oktatására, segítésére, a játék alapelemeinek 
elsajátítására. 
A mérkőzések színvonala kismértékben nőtt az előző évhez képest.   
 
A lányoknál és a fiúknál is a Westbay SC 1. számú ifi csapata nyerte a bajnokságot. 
 
2013. tavaszán első alkalommal rendeztük meg az ifi bajnokság „B” osztályát. Ezen az 
egynapos versenyen összesen 7 csapat vett részt. Minden csapat egy vagy több 
alkalommal részt vett előképzésen. Sajnálatos, hogy klubcsapatainkat nem érdekelte 
különösebben a verseny, legtöbbjük nem vette a fáradtságot, hogy meglátogassa az 
eseményt, esetleg a résztvevő játékosokat a pártfogásukba vegyék. Ezért a legtöbb 
játékos azóta már lemorzsolódott. Ezek közül kivétel az UTE és a WSC serdülő csapata, 
akik azóta is komolyan készülnek és versenyeznek. 

 

 

* WF KFT Kupa - 2013. évi Curling Magyar Kupa 

(2013. október 11-18.) 
 
A torna hazánk második legrangosabb és legrégebbi csapatversenye. Poór Zoltánnak 
köszönhetően szponzort találni az esemény mögé. A támogatási összeg jelentősen 
megkönnyítette a szövetség és a nevezett csapatok anyagi helyztetét. 
A tavalyi versenyre 14 csapat nevezett, első sorban a női és férfi első osztályból, ez 
kettővel több, mint 2012-ben. 
A kupát a szokásos „tripla KO” rendszerben bonyolítottuk le, és a leghamarabb kiesett 
csapatok számára is biztosítottuk a minimum 4 mérkőzés lejátszásának lehetőségét. A 
lebonyolítási költségek egy részét a MOB alapműködési támogatásából fedeztük. 
A kupa jól szervezetten zajlott, a tornát a Westbay SC férfi csapata nyerte. 
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A torna után Rókusfalvy András és neve családi házában tartottunk egy nagyon jó 
hangulatú partit. 
 
 

*  2013. évi Vegyes-páros  Curling Magyar Bajnokság 

 (2013. október 23-28.) 

 
Hetedik alkalommal szerveztük meg ennek a versenyszámnak hazai viadalát, amely 
közvetlenül a 2014. évi Vegyes-páros VB-re kvalifikált, amelyet Skóciában rendeztek 
ez év áprilisában. Nagy várakozás előzte meg a versenyt, mert ebben a szakágban 
értük el eddigi legjelentősebb nemzetközi sikerünket, Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt 
páros által elért VB első hellyel.  
 
Talán pont azért, mert ennyire erős páros is szerepelt a bajnokságban, többen úgy 
gondolták, hogy nincs esélyük a győzelemre, ezért csak 6 vegyes-páros nevezett a 
bajnokságra.. A résztvevők közül többen is speciálisan erre a versenyszámra készültek. 
A játékosok igen felkészülten, a speciális szabályokhoz kiválóan alkalmazkodva 
versenyeztek.  
 
Világbajnok párosunk végig nagyon jól, éretten játszott, annak ellenére, hogy a 
legfiatalabb átlagéletkorral rendelkeztek. A döntőben is két sima mérkőzésen nyerték 
meg ismételten a bajnoki címet, a meglepetésre finálét játszó Miklai Henrietta – 
Bodor Gábor duó ellen. 
Sajnos a vegyes országos csapabajnoksághoz hasonlóan erre a versenyre is 
elmondható, hogy bár a lebonyolítás rendszere ideális, de sajnos nagyon költséges. A 
kiadásokat részben az olimpiai bizottság által biztosított alapműködési keretből 
finanszíroztuk. Ebben a bajnokságban is alkalmaztuk, hogy a résztvevők az egyes 
lebonyolítási fázisokban külön-külön fizették be az arra a periódusra eső költségeket. 
Így a költségek jobban igazodtak a lejátszott mérkőzések számához. 
 
 

* IX. Hungarian Curling Cup  
 (2013. november 08-10.) 

 
Az MCSZ kilencedik alkalommal rendezte meg kiemelt nemzetközi versenyét.  
Az esemény elsődleges célja, hogy a női és férfi curling csapat EB-re, illetve az ifjúsági 
csapat EB-re készülő csapatainknak itthoni felkészülési lehetőséget biztosítsunk 
külföldi csapatok ellen. 
Már a nyár során igen széles körben propagáltuk versenyünket. A WCF által 
támogatott „Curling Calendar” elnevezésű honlapon is hirdettük eseményünket, 
amelyet a világ bármely pontjáról látogathatnak a versenyek iránt érdeklődők. Az 
összes európai curling szövetségnek, több mint 100 curling klubnak továbbá több 
mint 70 külföldi curling csapatnak elküldtük meghívónkat. Úgy gondoljuk – 
lehetőségünkhöz képest – mi mindent megpróbáltunk. Mindezek mellett összesen 5 
külföldi és 9 magyar csapat nevezett. Annak ellenére, hogy a verseny időpontja már 
júniusban ismert volt, sajnos a férfi válogatott nem nevezett az eseményre. 
Felkészülési programjukban egy jóval erősebb skót versenyen vettek részt.  
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Bár az a verseny biztosan jobban szolgálta felkészülésüket, de a későbbiekben jó 
lenne ezt összehangolni. A későbbiekben javasoljuk, hogy az egyéni országos 
bajnokságon, a Magyar Kupán, és ezen a torna kötelező legyen részt venni a felnőtt és 
ifi válogatott csapatoknak.  
 
A női, illetve a lány és fiú válogatottunk mellett még további 6 magyar induló volt. Ez 
némi előrelépés a gyér 2012. évi HCC-hez képest, de még mindig nem az igazi. Az 
esemény szervezésével és lebonyolításával nem volt semmi gond. Jó lenne a díjazás 
mértékét jelentősen emelni, talán ezzel vonzóbbá tudnánk tenni az eseményt erősebb 
külföldi csapatok körében. Az idei évben ügyelni kell arra, hogy az angol nyelvű 
meghívó időben kimenjen. Környezetünkben több az Európa Bajnokság „B” 
osztályában szereplő női és férfi csapat van. Törekedni kell, hogy vegyenek részt ők is 
a tornán. 
 
 

* EISPRO KUPA - 2013-2014. évi Ifjúsági és Junior Országos Bajnokság 
 (2012. november – 2013. április) 

 

Az előző évhez hasonlóan szezonálissá vált ifjúsági bajnokságunk. Az Eispro Kft 
továbbra is vállalta az esemény támogatását. Az elnökség döntése alapján 2013. 
őszén már nem volt kötelező utánpótlás csapatot indítani az ifi bajnokságban. Ennek 
meg is lett az „eredménye”. Ahogy korábban írtuk jelentősen csökkent a nevezők 
száma. Összesen két egyesület (UTE és WSC) nevezett összesen 6 csapatot. A létszám 
csökkenése mellett, lehet elmondani pozitívumként, hogy egy olyan lány és fiú csapat 
is nevezett, amelyet 12 éven aluli gyerekek alkottak. Mivel az ifi bajnokság jelentős 
része 2014. elején zajlott, így a bajnokság értékelése az idei esztendőről szóló 
beszámolóban fog szerepelni. 
 

   
d. Egyéb versenyek: 

 
* Reménységek tornája: 

 
Szövetségünk az Szakmai Bizottság kezdeményezésére 2009-ben indította el ezt a 
versenysorozatát, amelyen csak olyan csapatok indulhatnak, amelyek az OCSB-n nem 
végeztek nők között az 1-4., míg a férfiak között az 1-8. helyeken. Így új, kezdő vagy a 
B Ligában szereplő csapat is sikerélményhez, versenytapasztalathoz juthat. 
 
Sajnos többszöri próbálkozásunk ellenére sem sikerült előző évben ezt a versenyt 
megrendeznünk. 

 
* Első Magyar Curling Kft által szervezett tornák 

 
A curling pályát üzemeltető kft a tavalyi évben is több versenyt rendezett (Évnyitó 
Kupa, Szezonnyitó Kupa, Kő Kupa, cégek közötti versenyek, stb.), amely a sportág 
népszerűsítését, tömegesítését és a versenyrendszerben már résztvevő csapatok 
felkészülését segítette elő. 
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 Sajnos ezekre a versenyekre is elmondható, hogy csökkent a külföldi érdeklődés. 

Talán ezek közül egyedüli előrelépés a Szezonnyitó Kupán volt tapasztalható. Ezen az 
eseményen többek között az angol és osztrák vegyes, valamint az osztrák férfi 
válogatott is indult. Ez a torna kiváló felkészülési lehetőség volt vegyes válogatott 
csapatunknak. Ezen az eseményen férfi válogatottunk is részt vett. 

 
  A kft. által megrendezett céges curling versenyeken és az amatőr csapatok számára 

meghirdetett „Kő Kupa” versenyeken is csökkent a részvételi arány. Ennek oka ebben 
az esetben is az új csapatok számának valamint a versenyzési kedv csökkenéséből 
adódik.  

 
 
* Tagegyesületeink által szervezett tornák 

 
 Az elmúlt év során néhány alkalommal pár csapat összefogva szervezett 1-1 kisebb 4-

6 csapatos felkészülési tornát, amelyek kiválóan sikerültek. Ebből sokkal többre lenne 
szükség.  

 
 2013-ban az FTC, az UTE Curling Szakosztálya is szervezett nemzetközi versenyt. Mind 

kettő lebonyolításába sok energiát fektettek a szervezők. Mind a két torna jól sikerült. 
Az esemény programjába több egyedi programot is betettek a szervezők, emelve 
ezzel az esemény hangulatát és sikerét. Októberben az UTE Curling Szakosztálya 
második alkalommal rendezte meg ranglista versenyét, nagy sikerrel. Az eseményt a 
kerület polgármesteri hivatala anyagilag és egyéb szolgáltatások biztosításával is 
támogatta. Nagyon jól sikerült a szombat esti bankett, amelyet Bp. IV. kerület 
Önkormányzatának vezetői is megtiszteltek. Ez sportágunknak és a rendező 
egyesületnek is hasznos volt. A díjakat a IV. kerület Polgármesteri Hivatalának 
jegyzője valamint az UTE klubigazgatója adta át.  

 
 A 2013. évi Szezonzáró Kupa a ROXER csoport rendezte. Komoly hangsúlyt fektettek a 

verseny előkészítésébe, megszervezésébe, új kiegészítő programok lebonyolításába. 
Igazi bonspiel versenyt sikerült megrendezniük. Elmondhatjuk, hogy a 
leghangulatosabb és legnagyobb létszámú versenyt sikerült összehozniuk, amelyen 
sok külföldi csapat is indult. 

 
Ezen versenyek körébe tartozik a nemzetközileg is kiemelkedő Westbay SC által 
szervezett nemzetközi vegyes-páros kupa. Nagy György hathatós anyagi 
áldozatvállalásával zajló esemény évről-évre neves játékosokat vonz fővárosunkba. A 
magyar duók számára is komoly presztízs a kupán való indulás lehetősége. Erre a 
vegyes-páros OB-n elért helyezésük alapján van lehetőségük. Tavalyi évben óriási volt 
az érdeklődés az eseményre. Rengeteg neves külföldi páros küldte el a nevezését. Az 
eredetileg 12 csapat részvételével tervezett torna részvevői keretét meg kellett 
emelni 14-re, a külföldi csapatok jelentős érdeklődésének köszönhetően. Még így is az 
olasz, a lett, a mongol bajnokcsapat és több külföldi páros nevezési kérelmét kellett 
elutasítaniuk a rendezőknek.  
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A 14 csapatos tornán tavaly 4 magyar és 10 külföldi vegyes-páros vett részt. Nyugodt 
szívvel elmondhatjuk, hogy ennyire erős mezőny magyarországi curling versenyen 
nem jött össze. Itt volt az előző évi világbajnok svájci páros női tagja, az előző évi vb 
bronzérmes osztrák, a korábbi orosz világbajnok női játékos, az előző évek vb 
ezüstérmes és bronzérmes párosok is. De rajtuk kívül itt volt a skót bajnokcsapat is, de 
dán, svéd, kanadai, angol, szlovák duók is indultak. 
Ez az esemény a vegyes-páros VB-re készülő párosoknak, köztük a magyar bajnoknak 
a legfontosabb felkészülési tornája. Az igényes szolgáltatások, a jó versenyrendezés, a 
nívós díjazás méltán vívta ki a játékosok elismerését a rendezéssel kapcsolatosan. 
Ezen a versenyen már látható volt, hogy a későbbi világbajnok párosunk 
nemzetközileg is érett csapattá formálódott. Nagyon jól játszottak végig a tornán, 
utasítva ezzel maguk mögé a teljes mezőnyt. 
 

 Ha a tagegyesületek saját kapcsolatrendszerüket, kapacitásukat és kreativitásukat 
kihasználva önmaguk is vállalnák további kisebb-nagyobb tornák lebonyolítását, azzal 
javíthatnák saját anyagi helyzetüket és szélesíthetnék a curlingezők táborát. A curling 
pályát üzemeltető cég is kedvező bérleti feltételeket biztosítana a rendezőknek.   
 
A nyári Debrecen Curling Kupáról – amely hazánk legtöbb csapattal zajló versenye – 
külön fejezetben számolunk be. 
 
 

e. "Év Játékosa" cím adományozása 
 

  Szövetségünk által 2003-ban létrehozott kezdeményezése alapján minden év végén 
megválasztjuk az év női-, és férfi játékosát, 2004. óta az év legjobb csapatát, majd 
immár a legtöbbet fejlődő játékost, csapatot is, valamint az esztendő legjobb edzőjét.  

 
  Minden kategóriában több szempont figyelembevételével (hazai és nemzetközi 

eredményesség, fejlődés, sportszerűség, egyéni OB-n elért helyezés, stb.) a Szakmai 
Bizottság javaslatának szem előtt tartásával választottuk meg a sportág tavalyi 
legjobbjait. 2012. évi címüket megtartva lett a világbajnok vegyes-párosunk két tagja a 
2013. év legjobb női (Palancsa Dorottya), és legjobb férfi (Kiss Zsolt) játékosa.  

 Döntésünket azért is kellett még a decemberi csapat kontinens viadal előtt 
meghoznunk, hogy a díjazottak személyét meg tudjuk adni az MTI felé, akik 
propagálták sajtó anyagaikban minden sportág legjobbjait. Így ez az igen széles média 
megjelenés, újabb propagandája lehetett szövetségünknek, játékosainknak és 
sportágunknak. 

 
 Ezeket a díjakat 2014. márciusában 2012-2013. évi OCSB ünnepélyes díjkiosztó 

ünnepségén adtuk át. 
 
 2013. év legjobb női játékosa:    Palancsa Dorottya (UTE) 
 2013. év legjobb férfi játékosa:   Kiss Zsolt  (Westbay SC) 
     2013. év legjobb csapata:              Világbajnok Vegyes-páros  
      (Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt) 
 2013. évben legtöbbet fejlődő női játékos:   Szentannai Ágnes (Westbay SC) 
 2013. évben legtöbbet fejlődő férfi játékos:  Varga Balázs (COOL CSE) 
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 2013. évben legtöbbet fejlődött csapat: Férfi válogatott  
   (Ézsöl Gábor, Hall Krisztián, Belleli 

Lajos, Varga Balázs és Vaspöri Tamás) 
 2013. év legjobb edzője: Kiss László és Palancsa Zoltán, a vegyes-

páros válogatott edzői. 
 
 Minden díjazott gravírozott emléktárgyat kapott emlékül.   
 Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak. 
 

2013-ban még egy komoly idetartozó sikerről számolhatunk be. A Magyar 
Sportújságíró Szövetség által 1958. óta minden évben meghirdetett szakmai 
szavazáson világbajnok párosunk az „Év csapata” szavazáson az igen megtisztelő 10. 
helyen végzett 49 szavazattal. Ezzel is elismerték kiemelkedő nemzetközi sikerüket. 
Gratulálunk! 

 
 
f. Curling nyílt napok 

 
Erről  a programunkról, szolgáltatásunkról a 6. oldalon már beszámoltunk. 
Szervezetünk tavaly is több alkalommal szervezett nyílt curling napokat a sportág iránt 
érdeklődők számára. A résztvevők a sportág elméleti és gyakorlati alapjaival is 
megismerkedhettek a foglalkozások keretében. 2013-ban összesen 3 alkalommal volt 
„Curling matiné” elnevezésű ifjúsági programunk és 6 alkalommal nyílt edzésünk. 
 
Több jelenlegi versenyzőnk is ezeken a programokon sajátította el a curling 
alapelemeit. Sajnálatos, hogy a nyílt napokon az egyes klubot képviselői nem jelentek 
meg, pedig kedvező lehetőség lett volna arra, hogy új játékosokat választhassanak ki 
csapatukba. Ezt a későbbiekben még jobban ki kéne aknázni.  
 
A költségek egy részének fedezéséhez a DAP támogatási keretből hívtunk le creditet. 
Talán szélesebb körű szervező munkával, komolyabb propagandával, nagyobb 
összefogással sikeresebbek lehettünk volna ezen a területen is. Ebben az évben már 
két komolyabb sportág népszerűsítő programunk is, de erről majd jövő évben fogunk 
beszámolni. De elmondhatjuk, hogy sikerült előrelépnünk, a tavalyi évhez képest. 

 
 
 
g. Debreceni curling bázis 
 

Egyik kiemelt feladatunknak tartjuk a vidéki bázisaink kiépítését. Ennek legrégebbi 
pillére a debreceni. Innen a  Debreceni JKSE tagegyesülete szervezetünknek. 
A városi jégcsarnok vezetőivel együttműködve próbálunk sikereket elérni a régióban, 
több-kevesebb sikerrel. Meg kell állapítanunk, hogy több ok miatt továbbra sem 
sikerült megfelelő alapokat kialakítani a rendszeres curlingezéshez, aminek elsődleges 
oka a kevés szabad jégidő, ezáltal a tervezhető edzés idő hiánya. A jövőben 
remélhetőleg ez a probléma is megoldódik, mivel 2014. június közepén adják át a 
jégcsarnokhoz tartozó edzőpályát, ahol talán több jégidőt kapnak a curling iránt 
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érdeklődők. Erre ígéretet kaptunk az üzemeltetést végző kft vezetőjétől. Szövetségünk 
nyitott, hogy segítse az előrelépést, a helyi erősebb klubélet létrejöttét. 
 
Az előző évekhez képest visszalépés mutatkozik a debreceni nyílt napok szervezésével 
és az azon részvevők számával kapcsolatosan. Jó lenne végre egy agilis, elkötelezett 
személyt találni, aki kézbe venné a helyi curling élet megszervezését, koordinálását. 
Sajnos – bár igen nagy a város lakossága és a hozzátartozó vonzáskörzet – az elmúlt öt 
év alatt nem sikerült megfelelő tömegbázist kialakítani. Az országos bajnoki 
rendszerünkbe sem kapcsolódott be helyi csapat. 1 férfi és egy női csapat 
alkalmanként edz, de ők sem utaztak Budapestre versenyezni.  
 
Úgy gondoljuk, hogy a városban meglévő létesítmény, eszköz és személyi háttér sokkal 
nagyobb lehetőségeket rejt magában, amit ki kell használni.  Mi megpróbálunk minden 
rendelkezésre álló eszközzel segíteni. Erről 2014. június elején lesz majd egyeztető 
megbeszélés, a város vezetőinek bevonásával. 
 
2013. júliusában – immár hatodik alkalommal –, 24 csapat részvételével zajlott a nyár 
üde színfoltjának számító, Debrecen Curling Bonspiel Kupa. Ezt a tornát nagyon várják 
a hazai csapatok, hogy a nyári melegben egy kicsit körlingezhessenek is. A külföldi 
csapatok között is egyre ismertebb ez a torna. Ráadásul ez az a verseny, amelyen 
minden alkalommal debreceni csapatok is indulnak. 
Az eszköz hátteret és a jégmestereket az Első Magyar Curling Kft biztosította, míg 
szakmai oldalon szövetségünk segített.  
A verseny előtti jégbérlési lehetőség kiváló edzés lehetőség a vegyes-csapat illetve az 
ifjúsági válogatott csapatoknak is, amivel csak részben éltek csapataink. 
 
Jól sikerült a jégkészítés és a többi szervezési kérdés is a helyén volt, így minden 
résztvevő jól érezte magát a szokatlan nyári 40 C fokos meleg ellenére. Becsky András 
által vezetett szervezői gárda a tavalyi évben is kitett magáért és a résztvevőkért, 
amivel felejthetetlen élményt szereztek minden résztvevőnek. 
 
Gratulálunk a szervezőknek! 
 
A 2010-ben megkezdett egyetemi curling oktatást, ami az elmúlt években megszünt, 
jó lenne ismét életre kelteni, biztosítva ezzel is a helyi curling bázis alapjainak 
megerősítését. Amiben tud, szövetségünk szívesen segít! 
 
  

    
h. Szakemberképzés 

 
A tavalyi évben sikerült elkezdenünk az OKJ-s végzettséget biztosító curling edző 
képzésünket. A Budapesti Sport Unió (ez a szervezet a Fővárosi Önkormányzat egyik 
sportszakmai szerve) keretében belül zajló képzésre 9 játékosunk jelentkezett. Ezek 
közül nyolcan vizsgázhatnak idén májustól. A heti 1 alkalommal, napi 6 órás oktatás 
keretében teljes képzést kapnak a hallgatók. Az élettantól, a gimnasztikán keresztül, az 
edzés elméleti képzésen át az összes szükséges témában kapnak képzést „diákjaink”. 
Ehhez az oktatáshoz kapcsolódik a WCF-fel közösen szervezett 2011. évi 3. szintű 
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edzőképzésünk, amely a tanterv curling szakmai alapjait biztosítja. Nagy öröm, hogy 
ilyen sokan jelentkeztek és vettek részt a BSU által szervezett tanórákon, előadásokon. 
Szövetségünk képviseletében Kiss László tartotta a kapcsolatot a szervezőkkel, a 
képzési előadójukkal. Új sportágként rengeteg teendő volt a szakmai és vizsga anyag 
elkészítésével, az idei júniusi curling szakmai és gyakorlati vizsga előkészítésével, 
megszervezésével. 
Az igen magas szakképzési díj, jelentős részét szövetségünk fedezte a WCF DAP 
keretéből. Ennek visszafinanszírozása érdekében a résztvevők vállalták, hogy aktívan 
részt vesznek a szövetség különböző eseményein, kezdő és haladó játékosok, a serdülő 
és ifi válogatott játékosok felkészítésében. 
 
Reméljük, hogy az idén nyáron vizsgázó hallgatók szakmailag sokat fejlődtek, edzés 
elméleti és gyakorlati ismeretanyaguk jelentősen bővült. Erről a június eleji vizsgán 
adnak majd számot. 
 
2013-ban is képviseltettük magunkat a Füssenben megrendezett nemzetközi 
versenybírói tanfolyamon. A WCF által szervezett képzésen Csepregi Noémi vett részt 
és vizsgázott sikeresen. Így ő a 3. nemzetközi bírói vizsgával rendelkező tagunk. 
 
Tavalyi év decemberében a Versenybírói Testületünk nevében dr. Rókusfalvy Andrea 
vezetésével, Csepregi Noémi aktív közreműködésével zajlott versenybírói képzésünk 
és továbbképzésünk. Itt újabb játékosok, játékvezetők tettek sikeres vizsgát. A tudatos 
felkészítés és a vizsga láthatóan hasznos volt az érintettek számára, mert ezzel is 
nagymértékben javult a szabályismeret, illetve azok alkalmazása.  
 
A WCF által szervezett további képzésen, edzőtáborban 2013-ban magyar játékos, 
szakember nem vett részt. Bízunk benne, hogy ebben az évben már javulni fog az ezzel 
kapcsolatos aktivitás. Ehhez igénybe kell venni a WCF kapcsolódó támogatási kereteit 
is. 
 
A MOB, a Magyar Edzők Tudományos Társasága, a Magyar Antidopping Csoport és 
más szervezet rendszeresen küld meghívót, tájékoztatót rendezvényeikről. Ezeket az 
anyagokat minden esetben továbbítjuk tagegyesületeinknek, de a részvételi arány – 
tudomásunk szerint – igen alacsony, annak ellenére, hogy több olyan előadás is van, 
amiből lehetne tanulni. 
 
A MOB által tartott főtitkári konferencián és értekezleten minden esetben 
képviseltettük magunkat.  

 
 
i. Szakanyagok 

 
2013-ban Kiss Zsoltnak köszönhetően egy angol nyelvű, a Kanadai Curling Szövetség 
által kiadott szakkönyvet fordítottunk magyar nyelvre. A teljesen átfogó, 152 oldalas 
szakkönyv elsősorban technikai gyakorlatokat tartalmaz, amit kezdők és haladók 
oktatásánál kiválóan lehet alkalmazni. A fordítást és szerkesztést a WCF DAP keretéből 
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finanszíroztuk. Az elkészült szakmai anyagot több alkalommal szétküldtük tagjainknak, 
és elérhetővé tettük honlapunkon is. 
 
Szívesen vesszük tagjaink hasonló irányú tevékenységét, illetve javaslatait lefordítandó 
és közzéteendő szakmai anyagokkal kapcsolatosan.  
 

 

2.  Elnökségi munka 
 

2013-ben 8 elnökségi ülést tartottunk. Ez jóval több az előző évekhez és a tervezetthez 
képest. Minden elnökségi ülésen az eddigieknél több napirendi pontot tárgyaltunk. Az 
összehívott értekezletek minden esetben határozatképesek voltak, de a megjelenés 
mértékével és a pontosságával voltak problémák. Az elnökségi ülések nyíltak voltak, 
azon bárki részt vehetett. Az 5 elnökségi tagon kívül minden esetben meghívtuk az FB 
elnökét, a főtitkárt, a bizottsági vezetőket és alkalmanként a sajtófőnökünket, és ha 
napirendi pontok indokolták a szakterület referensét, valamint az adott válogatott 
csapat képviselőjét. 
 
Sajnos az elnökségi értekezleten való megjelenés mértéke közel sem volt egyenlő. Volt 
aki mindegyiken, volt aki egyen-kettőn vett részt. A távolmaradók veszélyeztették a 
határozatképességet, a határozatok szélesebb alapokon nyugvó megvitatását, 
elfogadását. Ezt a most sorra kerülő vezetőségválasztó küldöttgyűlés már változtatni 
fog. Ügyelni kell arra, hogy olyan személyek vállalják a tisztséget, illetve olyan 
személyeket válasszunk, akik tudják vállalni a döntések előkészítését, azok 
végrehajtását, az elnökségi üléseken való részvételt. Nem szabad, hogy még egyszer 
ennyire késélen táncoljon az elnökségi ülések megtartása, rendje, döntéshozatala. 
 
Minden ülésről hitelesített jegyzőkönyv és a határozati lista készült. 
 
Az elnökség többek között az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 
* Minden elnökségi ülésen a napirendi pontok előtt vagy után az elnök és a főtitkár 

rövid tájékoztatót tartott a két ülés között történt fontosabb kérdésekről. 
* Kiemelt versenyek kiemelt versenyek előkészítése, lebonyolítása. 
* Költségvetés elfogadása, gazdálkodás aktuális kérdései. 
* Válogatott keretekkel kapcsolatos kérdések. 
* Gerevich Sportösztöndíj odaítélése. 
* Éves versenynaptár és elnökségi ülésterv elfogadása. 
* Sportág fejlesztésének lehetőségei, ezzel kapcsolatos teendők. 
* Bizottságok beszámoltatása. 
* Szakember képzés helyzete. 
* Sportágfejlesztési és szakmai kérdések. 
* Utánpótlás háttér kialakításának, a sportág széleskörű fejlesztésének stratégiai 

kérdései. 
* Eszközfejlesztés aktuális lehetőségei, a WCF DAP keretének felhasználása. 
* Pályázati lehetőségek. 
* "Év Játékosa" és az „Év csapata” címek adományozása. 
* Tagfelvételi kérelem illetve kilépés elbírálása. 
* Vidéki bázisok fejlesztésének feladatai. 
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* Aktuális ügyek. 
 

A 2013-ban nem történt változás sem az elnökségi tagok, sem a felügyelő bizottsági tagok 
személyében. 
 
Az elnökségi üléseken számos napirendi pontot tárgyaltunk, amelyek közül a legtöbb írásos 
előterjesztés volt. A legtöbb előterjesztést az Elnök illetve a Főtitkár készítette, volt írásos 
teendője bőven a Szakmai Bizottság vezetőjének is. Sajnos néhány írásos bizottsági 
előterjesztés néhány alkalommal késve vagy egyáltalán nem készült el. Egyes írásos 
előterjesztést csak késve tudtunk szétküldeni, így annak átolvasása, véleményezése 
problémás volt, a felkészülés szintén nehezebb volt. 
 
Mindezek mellett nyugodt szívvel leírhatjuk, hogy az elnökség döntéseit szakmailag 
megalapozottan, s a sportág érdekében, saját érdekeit háttérbe szorítva hozta meg. Voltak 
viták közöttünk, de azok a sportágunknak és szövetségünknek fejlődését szolgálták. 
Előfordultak olyan anyagok, témák, amelyeket elektronikus levelezés útján vitattunk meg és 
fogadtunk el. Az előterjesztések színvonala és az azokhoz kapcsolódó hozzászólások 
nagymértékben segítették szövetségünk munkáját, fejlődését.  
Szakszervezeteink részéről rendkívüli napirendi pont megtárgyalására nem érkezett 
javaslat. 
 
Az elnökség által elvégzett jelentős munkát bizonyítja a tavalyi évben elfogadott 66 
határozati javaslat, ez 10%-kal több, mint az előző évben. 
 
A vezetőség tagjai lehetőségükhöz mérten szakmailag és egyes esetekben anyagilag is 
segítették szervezetünk munkáját.  
Az elfogadott elnökségi anyagokat és határozatokat, megküldtük tagegyesületeinknek és 
publikáltuk a szövetség honlapján. 

 
 

3.  Titkársági munka  
 

Szövetségünk „titkársága” továbbra is a Mobil Sport Kft irodájában székelt. A szükséges 
infrastruktúrát (telefon, mobiltelefon, fénymásolás, szállítás, stb.) a Mobil Sport Kft 
biztosította. A főtitkár munkáját továbbra sem főállásban látja el. Ő felelős a szövetség napi 
teendőinek ellátásáért, az adminisztrációk ügyek intézéséért. Munkáját nagy mértékben 
segítette Kiss Zsolt, aki szintén a Mobil Sport Kft alkalmazottja. 
 
A titkárság rendszeres teendői, illetve feladatai között szerepel: 

* adminisztrációs ügyek intézése, 
* szövetség képviselete tanácskozásokon, közgyűléseken és más értekezleteken,  
* hazai és nemzetközi levelezés, 
* házipénztár vezetése, pénzkezelés, 
* banki ügyek intézése, 
* tagegyesületekkel való kapcsolattartás, 
* a Sportállamtitkársággal, a MOB-bal, a MACS-csal való kapcsolattartás, 

együttműködés, 
* tagnyilvántartás, versenyzői kártyák ügyintézése, iktatás, 
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* versenyek előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása, nevezések, nevezési díjak 
kezelése, 

* igazolások (APEH, VPOP, bírósági, bank, stb.) kikérése, 
* statisztikai jelentések elkészítése, 
* szakmai dokumentumok előkészítése, egyeztetése a szövetség jogi szakértőjével, 
* elnökségi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, stb., 
* nemzetközi ügyek intézése, 
* VB-re, EB-re történő nevezés és egyéb idetartozó ügyintézés, levelezés, 
* válogatott csapatok segítése, 
* leltárkezelés és selejtezés elvégzése, 
* árubeszerzés, banki ügyintézés, 
* napi operatív ügyek intézése. 

 
Fenti feladatoknak megpróbált titkárságunk megfelelni. Komoly problémát jelent a 
szervezési, adminisztrációs és szakmai feladatok további jelentős megnövekedése, ami 
sajnos sokszor túlzott terhelést rótt a főtitkárra. Ebből adódóan néhányszor előfordultak 
kisebb határidőcsúszások, problémák. Kiss Zsolt – mint a Mobil Sport Kft munkatársa - 
hatékonyan segítette a főtitkár munkáját, elsősorban a nemzetközi levelezésben, az 
adminisztrációs feladatok ellátásában, a versenyek előkészítésében és honlapunk 
szerkesztésében. 
 
A jogszabályok által előirt összes szabályzattal rendelkezik szövetségünk.  
Minden érvényben lévő szabályzatunk megtalálható a szövetség hivatalos honlapján. 
 
Az MCSZ kiemelt versenyeinek végeredménye, dokumentációi folyamatosan vezetve vannak 
és archiválásra kerülnek. Ebben óriási segítségünkre van a fentebb már említett, Szabad 
Tamás által minden versenyre elkészített és vezetett eredményközlő és nyilvántartó 
programoknak. 
 
Versenyzői kártyák kiadása immár a MOB hatáskörébe tartozik, a tavalyi nyilvántartó 
program változással volt némi problémánk. A tagok személyes adatainak nyilvántartása, 
aktualizálása rendszeres feladatunk, amellyel naprakészek vagyunk. 
 
A MOB a 2012. évi szervezeti és hatáskör átalakítás után már hatékonyan és szervezeten 
látja el államilag meghatározott feladatkörök. Kialakultak a szükséges hatáskörök, 
megvannak a felelős vezetők és felelősök, így közös munkánk kölcsönösen szervezettebbé 
és sikeresebbé vált. Jóformán heti munkakapcsolatban álltunk az egyes szakterületi 
vezetőkkel, szakreferensekkel. Fennakadás nem volt munkánkban, úgy gondolom 
apparátusunk megfelelt a MOB ez irányú elvárásainak. 
 
A versenyek előkészítését, lebonyolítását és az utómunkálatokkal kapcsolatos feladatokat 
megfelelően elvégeztük. Az egyes versenyek szervező bizottságának feladatköre jelentősen 
bővült, levéve komoly terheket a főtitkárról. Ez nagy könnyebbséget jelentett, bár még így is 
nagy mértékben a főtitkár és segítője végzi a feladatok nagy részét. 
 
A szövetség bizottságaival való hatékony együttműködés hiánya még mindig probléma. Bár 
volt némi előrelépés ez ügyben, a bizottságok munkáján még mindig van mit javítani. 
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Sokszor előfordult, hogy az általunk el nem végzett teendőket a főtitkárnak kellett 
elintéznie. 
 
További előre lépés volt a versenybíró küldésben és a versenybírói feladatok ellátásában, a 
versenyrendezési teendők ellátásában. 
 
A sajtófőnöki feladatokat Bardocz-Bencsik Mariann szakszerűen, lelkesen és körültekintően 
látta el, így ezzel a területtel kevesebbet kellett foglalkoznunk. Szintén sokat segített Róka 
Levente és Kiss Tamás a Facebook oldalunk kezelésével, a híranyagaink feltöltésével. 

 
 

4.  Curling pálya használata 
 

A Kamaraerdei Curling Club továbbra is az ország egyetlen, s régióban a pozsonyival együtt 
egyedülálló célirányos sportlétesítménye. Ennek köszönhetően, sokkal ideálisabb 
feltételekkel készülhetnek versenyzőink, a környező országok sportolóihoz képest. A 
létesítmény megfelelően szolgálja játékosaink felkészülését, versenyeink megrendezését. A 
cégvezetés komoly hangsúlyt fektetett a jó jégminőség kialakítására, a feltételrendszer 
javítására. Ennek érdekében 2-3 havonta végzett teljes nagy jégkarbantartást, kisebb 
mértékű kőélezést.  
A rendszeresen gyakorló csapatok és játékosok továbbra is kedvezményes bérletvásárlással 
csökkentették pályabérleti díjjal kapcsolatos költségeiket. A bérletvásárlással kapcsolatos 
fizetési fegyelem sokat javult. Az a két csapat, akikkel ilyen jellegű probléma volt, az új 
szezonban már nem vásárolhatott kedvezményes bérletet. 
 
A jégminőség az előző szezonokhoz képest kicsit tovább javult. Ehhez nagymértékben 
hozzájárult a jégmesterek szakmai rutinjának növekedése, bár tudjuk hogy egy kis 
különbség, hogy ki készíti az aznapi jeget. Ezzel kapcsolatosan az üzemeltető is próbált sok 
mindent megtenni, hogy ez változzon.. A kft által foglalkoztatott munkatársak hozzáállása, 
felkészültsége tovább javult, a játékosokkal meglévő kapcsolatuk is megfelelő.  
A 2007. augusztusa óta lehetőség van fix edzés időpontok lekötésére, amellyel csapataink 
80%-a élt is, így biztosított volt az előre tervezhető programjuk, edzéseik. Ez továbbra is 
jelentős előnyt jelentett az alkalmi bérlőkkel szemben. 
 
Néhány alkalommal az éppen zajló verseny miatt sajnos le kellett mondani elsősorban 
hétfőn illetve csütörtökön edző csapatok edzését, hogy megtartható legyen az arra az 
időpontra meghirdetett bajnoki vagy kupamérkőzés. 
 
A curling pályát üzemeltető kft. kedvezményes díjtétellel biztosítja a létesítményt a 
szövetség versenyeinek lebonyolításához. Erről minden szezon előtt megállapodást kötött a 
két fél. Az elnökség  2009-ben hozott döntése alapján minden egyes pályabérleti szerződést 
a szövetség részéről az elnök mellett, az érintett bizottság elnöke, vagy éppen a versenyt 
szervező testület vezetője ír alá. Ez az eljárás minden esetben megvalósult.  
 
Az Első Magyar Curling Kft az egyes válogatott csapatokkal egyedileg megállapodott további 
kedvezményes pályahasználatról, így ezen csapatok az átlagnál is alacsonyabb áron kapták 
felkészülésükhöz a pályát. A PannonMill Zrt-vel kötött megállapodása alapján a szezon 
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elején a női, a férfi, a vegyes-csapat és az ifi válogatottak is egyenként 5 órás ingyenes edzés 
lehetőséget kaptak. 
 
2010-2011. évi szezontól kezdődően az üzemeltető kettős árszintet alakított ki. Ennek 
keretében minden esetben kedvezményes árat biztosít az MCSZ tagegyesületeinek, 
versenyzőinek a külső bérlőkhöz képest. Ez a közzétett ártáblában jól látható, s 10-20%-os 
árkülönbséget jelent. A 2013-2014. évi árak, az előző szezonhoz képest nem változtak. 
 
A 21 éven aluli diákok hétköznapokon 17 óráig 5 ezer Ft/óra/sáv áron vehetik igénybe a 
pályát. Az árkedvezmény kialakításával az elsődleges cél az utánpótlás háttér szélesítése 
volt. Ez két olyan szakosztályt is kedvezően érint, akik utánpótlás neveléssel foglalkoznak. Az 
Ifi OB megtartásához még ennél is kedvezőbb áron bérli szövetségünk a pályát. 
 
A kft a curling matinékhoz, tv felvételekhez és egyéb promóciós eseményekhez ingyenesen 
biztosította a pályát szövetségünknek. Az országos bajnokságok és kiemelt versenyek 
megrendezéséhez is kiemelt kedvezménnyel bérelheti szövetségünk a curling klubot. 
 
Ismételten felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy a curling klub nem a szövetség 
tulajdona, így az azzal kapcsolatos üzemeltetés nem kompetenciája. 

 
 

5.  Felszerelések 
 

Szövetségünk jelenleg már 63 db (1 kő még 2003 előtt eltörött) curling kővel rendelkezik.  Jó 
hogy, ezek közül, még 32 darab a WCF könyveiben szerepel, mivel azokat részletfizetéssel 
vásároltuk meg, de azok a rendezvényeken mi használjuk. Ezeket azért vettük, hogy ha 
aktuálissá válik, akkor vidéki jégpályákra rövidebb-hosszabb ideig ki tudjuk majd helyezni. 
Sajnos erre eddig még nem volt szükség, de reméljük 2014. telétől már igen. 
 
2007-ben kötöttünk egy megállapodást a World Curling Federation-nel, 32 darab új curling 
kő vásárlására. A szerződés értelmében 2009-től kellett kifizetni azokat, 5 egyenlő 
részletben. 2013. decemberében járt le a WCF-fel és külön a Debreceni Jégcsarnok 
üzemeltetőjével kötött megállapodásunk. Ez alapján a curling kövek december 31. hatállyal 
kikerültek könyveinkből, és átkerültek partner cégünkhöz. Ehhez kapcsolódó jogi teendőket 
elvégeztük, leltárunkból is kivezettük ezeket az eszközöket. 
 
A Curling Világszövetség eszközfejlesztési keretéből 2012-ben 16 db használt, de 
tökéletesen felújított curling követ szereztünk be. Megállapodásunk alapján két részletben, 
a 2011-2012., valamint a 2012-2013. évi DAP keretünkből vonták le ennek költségét. Így ez a 
beszerzés (szállítással együtt) közvetlen pénzmozgással nem járt.  2013-ban szintén 
vásároltunk a WCF-en keresztül 16 darab felújított curling követ, 4 éves törlesztési idővel. Az 
ezzel kapcsolatos kiadásokat szintén a DAP keretből fedeztük és fedezzük még 3 évig.  
A 32 db kő jobb állapotban van, mint a curling pályán lévők. Jobban csúsznak és 
hatékonyabban fordulnak. Válogatott csapataink ezt kihasználva rendszeresen azokkal 
edzettek az EB felkészülésük keretében, szoktatva magukat a kinti eszközökhöz.  
Az elmúlt években beszerzett „verseny seprűk” és a külső eseményeken használt seprűk is 
folyamatosan használódnak, sőt eltörtek. Ezek pótlása 2010-ben és 2011-ben részben 
megtörtént, de újabb eszközbeszerzésekre volt szükséges.  
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Ezt végül 2014. év elején tettük meg, némi világszövetségi támogatás igénybevételével. 
 
Az online közvetítési rendszer továbbfejlesztése – a Fejlesztési Bizottság koordinálásával, 
azon belül Miklós Nándor hathatós segítségével – tavaly valósult meg. Ennek keretében 
korábban mind a Kamaraerdei Curling Club mind két sheet-je 4-4 kamerával lett ellátva. 
Tavalyi évben az irodában elhelyezett számítógéphez érkező jelek internetre juttatása, ezzel 
a szükséges világhálós közvetítési rendszer kialakítása valósult meg a szükséges technikai és 
szoftver dolgok beszerzésével, összehangolásával. A nézők így már nem csak a lelátó részen 
elhelyezett televízión láthatják a curling kövek elhelyezkedését, hanem az interneten bárki, 
aki fellép a szükséges felületre. Nándornak köszönhetően minden regisztrált személy 
értesítést kap az aktuális közvetítésről. A rendszer előnye, hogy az alkalmazott DVR-nek 
köszönhetően az edzések és mérkőzések rögzített képanyaga visszanézhető és letölthető, 
bár még ennek formája, programja finomításra szorul. Ezzel kapcsolatos fejlesztéssel még 
vannak elképzelései az illetékes bizottságnak és szakembereinknek, de ezek megvalósítása 
2014. évre várható. Ez a közvetítés nagymértékben segítheti sportágunk népszerűsítését és 
a meccsek otthoni figyelemmel kisérését. A benne rejlő további lehetőségek is ki kell 
használnunk, a szükséges beruházások és elképzelések megvalósításával. 
Ennek a programnak keretében vásároltunk egy darab laptopot, amely segíti a közvetítés 
számítógépes hátterét és az eredmény-nyilvántartást.  
 
Úgy értékeljük, hogy a rendelkezésre álló eszközpark komoly segítséget nyújt, illetve 
nyújthat minden játékos számára az ideális felkészüléshez és versenyzéshez. Ezen a 
területen nincs hátrányunk más országok élcsapataihoz képest. 
 
Amennyiben új eszközbeszerzési javaslata van valakinek, szívesen vesszük ötletét, konkrét 
javaslatát. 
 
 

6.  Nemzetközi kapcsolatok 
 

Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a World Curling Federation vezetőivel, tisztségviselőivel, 
munkatársaival továbbra is nagyon korrekt, és hatékony a kapcsolatunk. A WCF részére 
határidőre befizettük 2013. évi tagsági díjunkat. Mivel az ECF 2013-tól szünetelteti 
tevékenységét, feléjük fizetési kötelezettségünk nem volt. Mivel 2013-tól az összes kiemelt 
nagy nemzetközi versenyt (VB-k, EB-k) a WCF rendezi, az általuk lebonyolított versenyekre 
nem kellett nevezési díjat fizetnünk. Ez nagy anyagi könnyebbség a szövetségnek, az érintett 
csapatoknak. 
Pénz befizetéssel és szakmai anyag leadással kapcsolatos határidő csúszásunk egyetlen 
esetben sem volt. 
 
A nemzetközi kapcsolattartással összefüggő ügyeket 2005-től  Fölkl Móni látja el, a lehető 
legjobb színvonalon. Munkáját egyes esetekben Kiss Zsolt segíti. Kettőjük munkájának is 
köszönhető, hogy a nemzetközi szövetségek tájékozottak szervezetünk tevékenységéről, 
versenyeinkről, továbbá mi is rendszeres megkapjuk az összes általuk kiküldött aktuális 
anyagot. A kért adatokat, tájékoztatásokat minden esetben határidőre visszaküldtük. A 
tagság számára is fontos anyagokat lehetőség szerint minél gyorsabban szétküldtük. A 
hozzánk érkező nemzetközi versenyek tájékoztatóit minden esetben továbbküldtük 
tagegyesületeinknek. 
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A WCF konferenciáin Rókusfalvy András – saját költségén – vett részt és teljes szavazati 
joggal képviselte szervezetünket. Egy esetben fizettük repülőjegyének költségét. 
 
Válogatott csapatainkat érintő kiemelt versenyeken való részvételünk adminisztrációs 
előkészítése (nevezés, akkreditáció, utazás, szállás, stb.) megfelelő volt. Csapatainknak a 
helyszínen ezzel kapcsolatos teendői, kellemetlenségei nem voltak. 
 
Szövetségünk nemzetközi együttműködésén kívül néhány tagegyesületünk is ápolja saját 
kapcsolatait. Így a Békési TE, a Budaörsi TKSE, az FTC, a Siketek SC, az UTE és a Westbay SC 
több külföldi csapattal is szorosan együttműködik, melynek keretében más országokból is 
érkeztek klubok az általuk szervezett versenyre, és játékosaik is részt vettek Ausztriában, 
Csehországba, Lettországban, Németországban, Svájcban, Svédországban, Szlovákiában és 
Skóciában is nemzetközi versenyeken. 
 
A Westbay SC női csapatának tevékenységét kiemelkedő tudású dán szakember segítette. 
 
A horvát és a román szövetséggel meglévő jó kapcsolatunk eredménye, hogy mindkét 
ország 2013-ben nálunk rendezte meg országos bajnokságát, de itt edzettek szlovák, horvát 
és osztrák, szlovén, de még lengyel csapatok is, készülve  hazai bajnokságukra, vagy éppen 
az Európa Bajnokságra. 
 
Bár több külföldi sportvezető is szerette volna, ha hazánk ad otthont valamelyik kontinens 
viadalnak, de megfelelő létesítmény hiányában, pénzügyi okok miatt, illetve további 
rendezési feltételek szűkössége, s a ráfordítandó rengeteg munkaóra miatt nem vállaltuk, 
ezen versenyek valamelyikének megrendezését. 

 

 
7.  Nemzetközi versenyek 
 

2013-ben is több nemzetközi versenyt rendeztünk. Ezekről fentebb már részletesen 
beszámoltunk. 
 
A régebben életre hívott 4 Ország Kupát 2013-ben érdeklődés hiányában nem rendeztük 
meg, de helyébe lépett a WCF által is figyelemmel kísért Közép Európa Kupa. Ezt az 
eseményt Allen Colliban a WCF fejlesztési ügyekért és a régió szakmai tevékenységéért 
felelős munkatársa koordinálta, a szlovák szövetség vezetőivel közösen. 2013. 
szeptemberében Pozsonyban rendezték meg az eseményt, amelyen hazánkkal együtt 6 
ország vett részt. Résztvevő országok: Horvátország, Lengyelország, Magyarország, 
Románia, Szlovákia és Szlovénia. A versenyen minden országnak női, férfi és vegyes csapatot 
kellett kialakítani. Ezen csapatok versenyeztek a másik ország hasonló csapatával, hasonlóan 
mint teniszben a Davis Kupában. Szerettük volna, ha hazánkat a három adott válogatott 
képviselte volna, de ez nem jött össze. Végül Sárdi Pétert kértük fel a szükséges szervező 
munka ellátására, aki összehozta a 3 csapatot. Kicsit alkalmi volt a csapat, de a résztvevők 
lelkesen, ügyesen és sikeresen szerepeltek a tornán. Végül a lengyel válogatottat győzték le 
a döntőben és nyerték meg az első alkalommal kiírt versenyt. Reméljük, ez év őszén már 
válogatott csapataink vesznek majd részt az eseményen, és érnek el hasonló sikereket.  



Beszámoló az MCSZ 2013. évi tevékenységétől 

Idei egyeztetésünk során felmerült, hogy ebben az évben a cseh és az osztrák csapatok is 
indulnak az eseményen. 
 
Évről-évre egyre több magyar csapat indul külföldi versenyeken. Nagyon népszerűek a 
Pozsonyban, Prágában illetve Lengyelországban megrendezett tornák. Itt kisebb utazási 
költség mellett, elfogadható szállás és nevezési díjjal játszhatnak más országbeli 
csapatokkal. Előző évben is leírtuk, furcsa, hogy az osztrák klubok által szervezett versenyek 
kevésbé látogatottak csapataink részéről. Tavalyi évben némi előrelépés volt nyugati 
szomszédunk felé. Ennek keretében vegyes válogatottunk szeptemberben megnyerte a 
kitzbüheli versenyt. 
 
Reméljük, az idei évben mind több csapatnak lesz lehetősége külföldi tornákon való 
részvételre, ahol rengeteg tapasztalatot sikerül szerezni. Ennek pozitív jeleit az eddig eltelt 
pár hónapban már tapasztaltuk. A lengyel tornán 5, a prágai versenyen 3 magyar csapat vett 
részt, ráadásul a Savona Cup-ot a magyar női csapat (WSC 1 + Palancsa Dorottya) nyerte. 
 
Női és férfi válogatott az EB felkészülés jegyében jelentős WCT versenyeken is részt vett, 
ahol rangos csapatok ellen tudtak megmérkőzni. 
 
A csapatok figyelmét ezúton is fel kell hívjuk, bejelentési kötelezettségük betartására, mivel 
külföldi versenyen való hivatalos részvételhez az adott sportági szakszövetség írásos 
hozzájárulása szükséges. 
 
 
 

8.  Bizottságok 
 

Szövetségünk keretén belül 6 állandó és 1 ad hoc jellegű bizottság működik. A Fegyelmi 
Bizottság tevékenysége esetleges, csak valamely problémás ügy kapcsán kell 
tevékenykednie. Szerencsére még nem volt feladatuk. 
 
A bizottságok elsődleges feladata, hogy a saját szakterületükön összehangoltan, tervszerűen 
végezve munkájukat, segítség az elnökség döntéseinek előkészítését, a rájuk háruló 
szakterület feladatainak ellátását. Az előző évben újból csak részben javult ennek a körnek a 
munkája, bár bőven van még mit javítani. Minden bizottságunknak meg van az összes 
szükséges szabályzata, de a 2013. évi feladattervük nem készült el, s ez hátráltatta tudatos, 
hatékony munkájukat. 
Minden bizottság rendelkezett kinevezett vezetővel és tagokkal. 
 
Sajnos egyetlen bizottságunktól nem kaptunk írásos beszámolót tavalyi tevékenységükről, 
így saját értékelésünkre kell hagyatkozni. 
 

 a/ Anti-dopping Bizottság 
 
2013-ban hoztuk létre ezt belső szervezetet, amelynek feladata volt a nevéből is adódó 
teendők ellátására, versenyzőink ez irányú felvilágosítására, segítésére, a sporttörvényből 
és a MOB előírásaiból adódó szabályok betartására, a „tiszta” felkészülés és versenyzés 
elveinek betartására. Dr. Czermann Imrét kértük fel a feladatkör betöltésére.  
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Elkészült a szakterület 2012. és 2013. évre vonatkozó beszámolója, a 2013. és 2014. évi 
feladatterve. ezeket határidőre beküldtük a MOB-nak és a Magyar Antidopping Csoportnak. 
Dokumentumainkat elfogadták és jóváhagyták.  
 
2013. decemberében első alkalommal tartottunk előadást a dopping ellenes 
tevékenységről, a kapcsolódó témakörhöz kapcsolódó előírásokról, kötelezettségekről. Az 
előadó dr. Ozsváth Péter volt, a terület kiváló szakértője, előadója, a TF munkatársa, a 
MACS akkreditált dopping ellenőre. Az előadáson közel 30-an vettünk részt, de sajnos több 
válogatott játékos nem jelent meg azon, pedig első sorban nekik lett volna fontos az 
elhangzott előadás végig hallgatása. Az előadásról videó felvétel készült, azt digitalizálást 
követően közzé férhetővé tettük honlapunkon. 
 
A válogatott sportolók adatait leadtuk a MACS-nak, közülük senki nem került be a Nemzeti 
Nyilvántartott Sportolói rendszerbe, akiket kiemelten kezelnek dopping ellenőrzés 
szempontjából. Kiemelt versenyzőink kitöltötték a „holléti nyomtatványukat”, bár erre 
néhányukat többször is figyelmeztetni kellett. 
 
A bizottság vezetője a MOB és a MACS által szervezett konferenciákon részt vett. 

 
 
 b/  Fejlesztési Bizottság 

 
A Fejlesztési Bizottságnak számos feladatot határoztunk meg, amelyből sokkal több 
valósult meg, mint ezt megelőzően. Ez elsősorban Szabad Tamásnak köszönhető, bár 
a teljes testületi munka még fejleszthető 
A bizottság koordinálásával valósult meg az online közvetítési rendszer következő 
lépése, amiről korábban már beszámoltunk. Folyamatban van a következő folyamat 
tervezése és kivitelezése.  
 
Szabad Tamás által kialakított eredmény nyilvántartó rendszerünk sokat segített az 
éppen zajló mérkőzések eredményeinek figyelemmel kisérésében, az eredmények 
nyilvántartásában. Következő sikeres lépés volt (hosszú keresgélés után), egy svájci 
program hadrendbe állítása. Ez a látványos és sok szolgáltatást biztosító szoftver 
segítette az aktuális eredmények vezetését, közzétételét, online módon történő 
figyelemmel kisérését, tabellák vezetését. A felmerülő problémák és a ránk vonatkozó 
egyedi kérések megoldását rugalmasan és ingyenesen kezelték a svájci curling 
játékosokból álló programfejlesztők. Óriási segítség és előrelépés volt ennek a 
programnak a kezelése. Most is zajlik ennek a rendszernek a fejlesztése. 
 
Róka Levente által létrehozott Facebook oldalunk komoly hírforrásunkká vált, amit 
azóta is lelkiismeretesen, profi módon frissít, biztosítva ezzel szövetségünk ez irányú 
tájékoztatását. Ebbe a tevékenységbe bekapcsolódott Bardocz-Bencsik Mariann 
sajtófőnökünk is.  
 
A bizottság komoly szerepet vállalt a DAP pályázati keret felhasználásnak 
megtervezésében, a pályázatok megírásában, felhasználásában és a keret állapotának 
figyelemmel kisérésében. Ennek eredménye, hogy a 2013-2014. évi DAP keretünket 
hatékonyan és majdnem teljes mértékben el tudtuk költeni. 
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Pályázati figyelésük csak részben valósult meg, hasonlóan a kapcsolódó pályázatok 
megírása. 
 
A bizottság felügyelte honlapunk működését. Sajnos voltak és vannak problémák a 
honlap működésével kapcsolatosan. Egy idő után jól működött a portál, sikerült 
folyamatosan feltölteni az aktuális dolgokat. Év végére a háttértár és a program 
működésének harmonizációjában probléma adódott, az üzemeltető gépének 
meghibásodása miatt. Sajnos többszöri próbálkozásunk ellenére sem sikerült 
orvosolni teljes mértékben ezt a gondot. Nagyon fontos lenne minél előbb teljes körű 
megoldást találni erre az akkut problémára. 
 
Úgy gondoljuk, hogy a bizottság működtetése jó kezekben van. 
 
 
 

c/ Gazdasági Bizottság 
 

Ennek a bizottságnak az előző évben semmilyen tevékenysége nem volt. Nem merült 
fel olyan kérdés, feladatkört, amelyben tevékenykedniük kellett volna. Úgy gondolom, 
hogy a későbbiekben jobban igénybe kellene vennünk a bennük rejlő szellemi tőkét. A 
vezetőségválasztást követően új bizottság vezetőt kell választani. 
 
 

d./ Sajtó és Marketing Bizottság 
 

Sajtó és Marketing Bizottságunk hosszú ideig megfelelően látta el feladatát. Poór 
Zoltán irányításával működtek. Sajnos a szponzorációval kapcsolatos bevételi 
elvárásainkat nem tudták teljesíteni, de ebben a gazdasági helyzetben, a támogatási 
hajlandóság ilyen alacsony szintjén ezen nem is lehet csodálkozni. A 2013. évi Magyar 
Kupához sikerült névszponzort találni, továbbá a válogatott csapatok pályabérléséhez 
kaptunk anyagi támogatást.  
 
Bardocz-Bencsik Mariann nagyszerűen végezte sajtófőnöki munkáját, rengeteg 
sajtóanyagot adott ki. Sajtókapcsolatai is egyre szélesedtek, s ezzel nagy hasznára volt 
szervezetünknek. Rengeteget segített riportok, tv megjelenések, forgatások, stb. 
megszervezésében, összehangolásában. Munkájához nagy segítséget jelentett, hogy a 
2013. évi OCSB díjátadón jelen volt Csákvári János úr, az MTI egyik vezetője, aki azóta 
is közreműködik sajtóanyagaink közzétételében. A vegyes-páros világbajnoki cím 
megnyerése kapcsán kb. 120 média megjelenést regisztráltunk.  
 
Sajtófigyelésünk Kiss Tamás segítségével hatékonyan működik. Minden héten 
megkapjuk a rólunk szóló híranyagokat, amiket archiválunk.  
 
Szarvas Mónika elkészítette és igény szerint aktualizálta szövetségünk több féle 
szponzorációs ajánlatát, a vegyes-páros, a vegyes-csapat kiajánlását, a junior curling 
parti és több esemény figyelemfelkeltő plakátját.  
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A honlapunk frissítését elsődlegesen a Provice Kft egyik munkatársa végezte, de Kiss 
Tamás, Kiss Zsolt is sokat tett ezen a területen. Az SM Bizottságon belül nem volt 
olyan személy, aki felügyelte volna a honlapunkat, amin sürgősen változtatni kell. 
 
Fischer Tamás továbbra is ellátja a szövetségi fotós szerepkört, így rendszeresen 
készülnek fényképek a szervezetünk hivatalos eseményein, bajnokságain, amelyet 
mindenki számára elérhetővé tesz. Ezek a fotók a honlapunkra és a Facebookra is 
felkerülnek. Alkalmanként Kovács Botond is rengeteg fotót készített, amit Fischer 
Tamás segítségével tett közzé.  
 
Köszönjük mindazok segítségét, akik ezen a szakterületen segítségünkre voltak! 
 
 

e./ Szakmai Bizottság 
 

A Szakmai Bizottság továbbra is változó sikerrel működött, de rengeteget dolgozott.  
A bizottság vezetői szerepkörében változás volt. Sárdi Pétert Fóti Balázs váltotta. 
El kell mondanunk, hogy erre a bizottságra nehezedik a legnagyobb teher, velük 
szemben a legnagyobb az elvárás, nekik a legszigorúbb a határidők betartása, a 
szakmaiság megvalósítása, a versenyek lebonyolítása kapcsán ők vannak a legjobban 
szem előtt. 
 
Munkájuk során a határidők betartása jelentett problémát, de a rábízott feladatokat 
jó színvonalon látták el. Elkészítették a kiemelt versenyek, az országos bajnokságok 
versenykiírásait, kidolgozták a lebonyolítási rendszert, és annak szabályzatát. Ők 
alkották az egyes versenyek szervező bizottságának gerincét. A bizottság feladata volt 
javaslatot tenni az egyes válogatott keretekre, illetve a felkészülési terv bekérése, 
véleményezése is. A legutolsó feladatuk kapcsán, kidolgoztak egy új fajta és részletes 
dokumentumot. Azt kitöltve kellett leadniuk felkészülési tervüket az egyes válogatott 
csapatoknak. Ez alapján kisérték figyelemmel a csapatok felkészülési munkáját, és 
tettek jelentést rendszeresen az Elnökség felé. Ezzel a dokumentummal egyértelművé 
és tervszerűbbé vált az ezzel kapcsolatos feladatkör. 
 
Az általuk kidolgozott és elnökség által elfogadott új típusú ranglista verseny egyes 
finomításait elvégezték. Mint azt már korábban leírtuk, Ézsöl Gábor végezte a 
ranglista kezelését. 
 
Kezelték a versenyek kapcsán beérkező javaslatokat és észrevételeket, amennyire 
lehetséges vagy érdemes volt azt legközelebb figyelembe vették. 
 
2013. februárjában – rövid határidővel – a MOB értesítése alapján szövetségünk is 
kapott havi 100.000,- Forintos keretet a Gerevich Sportösztöndíjból. Ennek elosztási 
elveire, mértékére és az érintett személyek kilétére is ők tettek javaslatot. A teljes 
körű, átfogó és megalapozott elosztási szabályrendszert 2014. elején dolgozták ki. 
Ezzel a kérdéskörrel később még részletesen foglalkozunk. 
 
Köszönjük a bizottság korábbi és utóbbi vezetőjének, és a tagoknak lelkiismeretes 
munkájukat, fáradozásaikat. 
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f./ Utánpótlás Bizottság 
 

Palancsa Zoltán 2013. nyaráig sikeresen vezette az Utánpótlás Bizottság munkáját, bár 
tevékenységébe eléggé magára maradt. Majd előző év felénél lemondott 
bizottságvezetői tisztségéről és javaslatára Mercz Dórát választotta meg helyette. 
Dórinak új dolog volt a testületi és bizottságvezetői feladatkör. Lelkesen, de még 
rutintalanul látott neki a munkához, amihez elődjétől nem sok segítséget kapott. 
A bizottság feladati közé tartozik az utánpótlás bajnokságok megszervezése és 
lebonyolítása, amiről fentebb már részletesen beszámoltunk. A verseny rendezésével 
és lebonyolításával sok minden rendben volt, de a szakmaiságon még lehet javítani. 
 
Sajnos az utánpótlásképzés, új tagok toborzása akadozott, ezen a területen igazi 
áttörést nem sikerült elérni. A 2012, évhez képest persze volt előre lépés, mert az 
újból beindított curling suliban átlagosan 8 fő vett részt, és 12 éven aluliak gyerekek is 
bekapcsolódtak sportágunkba. 
 
Több alkalommal is meghirdettünk sportág népszerűsítő programot, de azokon sajnos 
a vártnál jóval kevesebben vettek részt.  
 
Serdülő és ifjúsági válogatottjaink felkészülését figyelemmel kisérték, a serdülő 
válogatott tevékenységében Mercz Dóri sokat segített. Novemberben Prágában 
rendezték meg a 15 éven aluliak Olimpiai Reménységek Versenyén. Több évi kihagyás 
után, ismét neveztünk a versenyre, ráadásul két csapattal. Bodor Gábor irányításával 
és Mercz Dóri segítségével készül fel és vett részt a két csapat a versenyen, ahol 10 
csapat indult. Csapataink – fiatal korúk, és rutintalanságuk ellenére – tisztességesen 
helytálltak az idősebb versenyzőkkel szemben. Óriási lendületet adott minden 
résztvevőnek és szülőnek ez a verseny. Azóta növekszik ebben a korosztályban ifjű 
versenyző palántáink száma. Az igazi jövőt ők képviselik sportágunkban. 
 
A bizottság kezelte és készítette elő a Román Curling Szövetség gondozásában idén 
áprilisban Brassóban megrendezett 7 napos ifjúsági programot, amiről a 2014. évi 
beszámolóban fogunk tájékoztatást adni. De az előkészületek már 2013. októberében 
elkezdődtek. 
 
A www.utanpotlas.hu portállal tartották a kapcsolatot, ha szükséges volt, 
megjelentették a szükséges híranyagukat. A facebook-on is propagálták 
eseményeinket. Az általuk megküldött hírleveleket továbbítottuk tagjaink felé 

 
 

Ezúton is köszönjük minden bizottságvezető és tag lelkes és lelkiismeretes munkáját. 
 
  

 

9.  Válogatott csapataink 
 

Ahogy már bevezetőnkben írtuk a 2013. évi fennállásunk legsikeresebb, legeredményesebb 
időszaka volt. Ebben benne volt az Ifi EB 2. hely, a Vegyes-páros VB 1. hely, a Vegyes-csapat 
EB 3. hely és a Közép-Európa Kupa megnyerése. 
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Válogatott csapataink kijelölése minden esetben az adott versenyszámhoz kapcsolódó 
országos bajnokság megnyeréséhez volt kötve. Minden kvalifikációs versenynél elfogadott 
alapelv volt, 2 győzelem kellett a bajnoki cím megnyeréséhez. Az adott bajnokságot 
követően az elnökség minden esetben, határozatban elfogadta az adott válogatott keretet 
és azok felkészülési tervét. A csapatok beszámoltak felkészülésükről, az elnökség 
meghatározta a tőlük elvárt eredményt, majd a versenyt követően az adott csapat vezetője 
értékelte szereplésüket, a szerzett tapasztalataikat. 
 
2013-ban ismét részt vettünk az ifjúsági Európa Bajnokságon. A lányok 2012-ben Dániában a 
6., a fiúk sajnos az utolsó helyen végeztek. Ezeket az eredményeket szerettük volna 
túlszárnyalni. Rókusfalvy Orsolya vezette lány csapat a kiemelkedő 2., a Kiss László által 
irányított fiú csapat a 7. helyen zárt. Úgy gondoljuk ez komoly előrelépés. Mindketten 
folytatták edzői tevékenységüket, és készítették fel csapatukat a 2014. évi ifi EB-re. 
 
Áprilisban Kanadában rendezték meg a 2013. évi Vegyes-páros VB-t. Mint ahogy mindenki 
előtt ismert ezen az eseményen a Kiss Zsolt – Palancsa Dorottya páros vett részt. Ahogy 
anyagunk korábbi részéről beszámoltunk, az itthoni felkészült Kiss László irányította, míg a 
világbajnokság alatt Palancsa Zoltán látta el az edzői feladatkört. Fiatal versenyzőink 
lelkesen vettek részt az edzéseken, és végezték el a kijelölt edzésmunkát. A VB-n éretten, jó 
csapatszellemben és eredményesen szerepeltek. Először ügyet sem vetettek rájuk, de ahogy 
jöttek a jó eredmények, úgy kerültek egyre jobban előtérbe, és nagy meglepetésre és óriási 
örömünkre megnyerték a világbajnokságot, elérve hazánk curling sportjának legnagyobb 
sikerét. A VB során összesen egy vereségük volt, az is a címvédő svájci csapattól. Ráadásul 
ezen a meccsen párosunk igen sportszerűen viselkedett. 
30 év után lett újra világbajnoki 1. helyezése Magyarországnak téli sportágban. Nagy-nagy 
gratuláció a két játékosnak és edzőnek. Ez a siker jelentősen növelte megbecsülésünket a 
WCF testületén belül, a magyar állami és sportszakmai vezetők, a média és más társadalmi 
szereplők körében. Eddig soha nem tapasztalt média érdeklődés volt irántunk, amit mind a 
mai napig kamatoztatni tudunk. A siker páros repülőtéri fogadtatását megszerveztük, ami 
nagyon jól sikerült, mint ahogy a TF-en megtartott, közel 100 fő részvételével lebonyolított 
élménybeszámoló és ünnepség. Úgy gondolom, minden jelenlévő számára felejthetetlen 
élmény volt. Dóri és Zsolt! Köszönjük! 
 
 
2013. szeptemberben Skóciában rendezték meg a Vegyes-csapat EB-t, amelyen hazánkat a  
Westbay SC Mix csapata képviselt. Nagy György vezette csapat, rutinos és fiatal 
játékosokból állt, akik ki voltak éhezve a sikerre. Ez az a versenyszám, ahol nagyon kevés idő 
áll rendelkezésre a felkészülésre. Ráadásul nyáron majdnem minden curling pálya zárva van. 
Nagy György jól állította össze a felkészülési tervet. Ennek keretében Rigában és 
Kitzbühelben vettek részt gyakorláson és nemzetközi tornán. Mindkét eseményen sikeresen 
szerepeltek. Az EB-re nagy várakozással utaztak, az volt a céljuk, hogy a legjobb nyolc közé 
kerülés volt, de bíztak az éremszerzésben is. Mint ahogy kiderült a legerősebb csoportba 
kerültek. Csoportjukból került ki a végső 3 érmes csapat. A csoportmérkőzések során csak a 
házigazda skót csapattól kaptak ki, de legyőzték a későbbi Európa Bajnok német csapatot is.  
A negyeddöntőben Svájc ellen nyert csapatunk, igen izgalmas körülmények között. Sajnos az 
elődöntőben ismét Skócia ellen kellett játszanunk, akiktől ismét kikapott csapatunk. A 
bronzmérkőzésen nyugodt és sikeres játékkal nyert válogatottunk a finn csapat ellen, 
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megszerezve ezzel a bronzérmet, elérve eddigi legnagyobb sikerünket ebben a 
versenyszámban. Gratulálunk! 
 
Nyáron alakítottunk be serdülő válogatottunkat, az Olimpiai Reménységek Versenyén való 
részvétel érdekében. Nem várt hatása volt ennek a lépésnek, amiről már előzőleg 
beszámoltunk. Bodor Gábor elszántan és jó színvonalon látta és látja el vezetői feladatkörét. 
Olyan nagyon fiatal játékosok alkotják ezt keretet, akik nagyon szeretik sportágunkat, 
lelkesek és tehetségesek. Ráadásul szüleik is segítik, anyagilag is támogatják őket. A MOB-tól 
350 ezer Forint céltámogatást kaptunk, amiből pályabérleti díjukat és részvételi költségük 
egy részét fedeztük. A novemberben megrendezett versenyen még rutintalan játékosaink 
tisztességgel helytálltak, az ott szerzett kellemes tapasztalatok megedzették őket és még 
elszántabbá váltak. Ez edzésmunkájukon és fejlődésükön is meglátszik. Ha így folytatják, ők 
is számos sikert fognak elérni. 
 
Női illetve a férfi válogatottunk a február végén véget ért OCSB döntő alapján a Westbay  
SC-ből illetve a COOL CSE-ből került ki. A női csapat a bajnokságot megnyerő keretre épült: 
Szekeres Ildikó, Béres Alexandra, Patonai Ágnes, Páthy-Demcső Blanka és Szentannai Ágnes.  
Alexandra már csak csak csereként vállalta a felkészülést. 
 
A férfi csapat a bajnokságot megnyerő keretből állt össze: Ézsöl Gábor, Hall Krisztián, Belleli 
Lajos és Varga Balázs. A keret Vaspöri Tamással egészült ki. Mind a két csapat alapos 
felkészülési tervet készített, amelyben számos külföldi torna szerepelt. A férfi csapat 
edzéseit Vaspöri Tamás, a hölgyekét a norvég Ole Ingvaldsen segítette.  
 
December Norvégiánban megtartott Női és Férfi Csapat Európa Bajnokságon való 
szerepléssel kapcsolatosan elnökségünk a „A” csoportba való visszakerülést tűzte ki célul. 
Ehhez a „B” csoport 1-2. helyét kellett volna megszerezni. Ez igen nehéz, de nem 
teljesíthetetlen feladat volt mind két csapatunk számára.  
 
A női válogatott munkáját egy nagyon tapasztalt, sikeres norvég edző segítette. 
Heti két csapat edzéssel, egyéni jeges tréningekkel, száraz edzésekkel, külföldi nívós 
tornákon való részvétellel készült a kontinens viadalra. Felkészülésük jól sikerült, látható 
volt, hogy a játékosok egyénileg és a csapat együtt is nagyon sokat fejlődött, annak ellenére, 
hogy Alexandra kiválását nagyon megérezték. Az EB előtt több mint 1 hétig Oslóban 
készültek, ami szerintünk túl megterhelő volt hölgyeink számára. Ez kihatott a fizikai és 
mentális állapotukra, ráadásul a csapategység is megromlott. Csapatunk sajnos több 
meglepő és elkerülhető vereséget szenvedett, és bár megnyert nehezebb meccseket is, 
végül a Tie-break során vereséget szenvedett és végül csak az 5. helyen zárt, messze 
elmaradva az elvárt helyezéstől. 
 
Férfi csapatunk felkészülése más elvekre épült. Ők kevesebbet edzettek itthon (úgy 
gondoljuk, hogy ennél azért több közös gyakorlásra lett volna szükség), és többet 
tréningeztek és versenyeztek külföldön. Végül, az ő és rájuk szabott felkészülés jött be.  A 
németországi, svájci és skót edzések, versenyek megfelelő felkészülést jelentettek a 
csapatnak.  
Az EB-n csoportmérkőzésein nagyon jól játszott a csapat, több komoly ellenfelet simán 
vertek játékosaink. Egyedül a favorit német csapattól kaptunk ki. A négyes döntőben először 
sikerült nyerni a hollandok ellen, aztán a fiatal olasz csapat következtek, ahol sajnos kikapott 
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csapatunk, így nem került be csapatunk a továbbjutást jelentő döntőbe. A bronzmeccsen 
ismét a tulipánosokkal kellett játszani, ami szép győzelmet és bronzérmet eredményezett. 
 

  
A VB-k. EB-k értékelése kapcsán be kell arról is számolnunk, hogy a felkészülések és a 
versenyeken való részvétel nagyon drága volt. Nem elég, hogy a játékosok saját munkahelyi 
szabadságukat áldozták a versenyekre, mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk az anyagi háttér 
megteremtéséhez. Mind ehhez jött Nagy György és cégeinek, az UTE-nak és a SAXUM ZRT-
nek támogatása, amely közel 10 millió Forint volt. Ezeknek az összegnek egy jelentős része a 
Westbay SC gazdálkodásában jelent meg. Köszönjük ezt a komoly anyagi segítséget Nagy 
Györgynek, Ézsöl Gábor és Hall Krisztiánnak és az UTE-ak. 
Azt is meg kell említenünk, hogy az előző évekhez képest, a MOB megnövelt szakmai 
támogatásának köszönhetően közel duplájára tudtuk emelni válogatott csapataink 
támogatását, bár ez még mindig kevesebb, mint felét jelentette az idetartozó kiadásoknak. 
 
Tavalyi év során újra kiemelt nemzetközi versenyen vett részt a siket női és férfi válogatott. 
Az ő anyagi támogatásuk első sorban a Paraolimpiai-, illetve MHSSZ-en keresztül történt. 
2014. évi költségvetésünkben már összesen 200 ezer Forintot különítettünk el a siket 
válogatottak számára.  
 
2013-ban szenior válogatott nem vett részt a korosztályos világbajnokságon. 
 
Az idei MOB támogatás mértékének növekedése ismeretében elnökségünk már döntött az 
idei évi válogatott csapatok támogatási összegéről. Ez közel hasonló támogatást jelent, mint 
a tavalyi évben biztosított. Ahhoz képest 200 ezer Forinttal lett női a vegyes-páros, a vegyes-
csapat-, és az ifi lány csapat támogatása a MOB által célzottan biztosított eredményességi 
támogatás miatt. 
 
Ifi válogatott csapataink összesen 1.1 millió Forintos céltámogatást kaptak a MOB-tól, 
meghatározottan az EB részvételhez kapcsolódóan. Ebből fedeztük szállás és étkezési díjuk 
jelentős részét, míg a WCF a repülőjegyek árát fedezte. 
 
Fentiek ismeretében külön ki kell emelni minden válogatott csapatban szereplő csapattagok 
áldozatvállalását, amellyel magukra vállalták a VB illetve EB, és minden más nemzetközi 
megmérettetés anyagi, erkölcsi, családi és elfoglaltságot jelentő terheit. Tették ezt 
munkahelyi vagy iskolai elfoglaltságuk mellett! 

 
  

10. Utánpótlás nevelés 
 

Szövetségünk egyik legfontosabb feladata az utánpótlásképzés. Ennek megfelelően igen 
sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel, remélhetőleg nem hiába. Ezzel a kérdéskörrel 
beszámolónk több ezelőtti pontjában már említést tettünk. Ezért az ifi bajnokságokkal itt 
már nem szeretnénk ismételten foglalkozni. De itt is meg kell említenünk az UTE és a WSC, 
illetve ezen belül a csapatok felkészülésével foglalkozó szakemberek áldásos tevékenységét. 
Ha ők nem végeznék ilyen lelkesen és odaadódóan munkájukat, utánpótlás életünk már 
nem lenne sehol. 
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Több alkalommal szerveztük „Curling Matiné” programot, de igen kicsi volt az érdeklődés. 
Ősszel ismételten beindítottuk „Curling Suli” programunkat, amit ez idáig 8-10 fő vett részt. 
Ahhoz, hogy minél több fiatal kapcsolódjon be sportágunkba, még több erőfeszítés, 
szervező és agitáló munkára van szükség. Ráadásul ehhez sokkal több önkéntes segítőre van 
szükség, amihez igénybe kell venni a szülőiket, ismerősöket és a médiát, a facebook-ot és 
más közösségi portálokat. 
Ahhoz, hogy sportágunk hazai és nemzetközi szinten is versenyképes tudjon maradni, sok 
mindenkinek komolyabban kéne venni az utánpótlás nevelést, az ifi csapatok kialakítását, 
tudatos felkészítését, versenyeztetését, csapatba építését. 
 
Munkánkat nagymértékben segítette Buda Zsuzsa, Kovács Jolán (Kovács Botond anyukája) 
és a serdülő csapataink több anyukája, apukája. 
 
 

11.  Szövetség gazdálkodása 
 

A Magyar Curling Szövetség 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását külön 
napirendi pont mutatja be. 
 
A Szövetség a 2013. évet 84.- ezer Forint vállalkozási eredménnyel, és 86.- ezer Forint 
alaptevékenységből származó veszteséggel zárta. Az előző évhez képest csökkent a 
vállalkozási tevékenység nyeresége, de jelentősen csökkent az alaptevékenység vesztesége. 
Az elmúlt 7 évben mindig veszteséges volt az alap-, de nyereséges a vállalkozási 
tevékenységünk. Ez érthető is, mert a szakmai feladataink ellátását, csak a vállalkozási 
tevékenységünkből befolyó bevételekkel tudjuk finanszírozni. 
 
Fel kell hívnunk mindenki figyelmét, hogy szövetségünk bevételi és kiadási főösszegei az 
előző évhez képest majdnem a duplájára emelkedtek. Ennek elsődleges oka a MOB, a 
központi állami támogatás és a szponzori támogatás növekedése volt, míg a kiadási oldalán 
elsősorban a válogatott csapatok felkészülésére, kiemelt versenyeken való részvételére 
fordított összeg emelkedett. Ez a komoly pénzügyi tételnövekedés jelentős 
többletmunkával járt a főtitkár és segítői számára. A támogatások elszámolási rendje is 
jelentősen szigorodott, amely többszörösére növelte az erre fordítandó munkaórák számát. 
 
A Szövetség nyereséges adózás előtti eredménye -2,- ezer Forint. 
A Szövetség pénzeszközeinek értéke 1.103.868,- Forint, amelyből a házipénztárban 71.634,- 
Forint, a CIB Bank „Forint folyószámlánkon” 1.028.460,- Forint, míg a CIB Bank „Euro 
folyószámlánkon” 3.774,- Forintnyi Euro volt. 2013. december 31-i fordulónappal 
szervezetünknek lekötött kamatozó betétszámlán nem volt pénze. 
 
Összefoglalhatjuk, hogy 2013. évben a szövetség a rendelkezésére álló saját bevételeket 
takarékosan, a főbb feladatok megvalósítására fordította. 2012-höz képest jobb évet 
zártunk. Éppen hogy veszteségesek lettünk, de ennek kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy a 
tavalyi évet úgy zártuk, hogy a MOB 2013. évi keretéből még vártuk a 3. részletet (3.1 millió 
Forint) és az ORV támogatás 2. részletét (150 ezer Forint). Ezen kívül a DAP keretünk 2013. 
II. félévben elköltött részét (kb. 800 ezer Forintot), az előírásoknak megfelelően január 
végén utó finanszírozta a WCF.  Így ha csak az utolsó tételt már megkaptuk volna 
decemberben, már nyereséges lett volna szövetségünk 2013-ban.  
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Köztartozásunk illetve egyéb adósságunk nincs. 
 
 

 

12.  Sajtó kapcsolatok 
 

Ezzel a témával fentebb már foglalkoztunk, a Sajtó és Marketing Bizottság tevékenysége 
kapcsán. 
Szövetségünk sajtófőnöki teendőit Bardocz-Bencsik Mariann látja el, magas szinten. 
 
Versenyeinkről rendszeresen adott ki sajtóközleményt, amelyet változó aktivitással 
jelentettek meg a médiák. A VB-ről és az Európa Bajnokságok eredményeiről, 
összefoglalójáról szóló anyagainkat a megelőző évhez képest szélesebb körben publikálták. 
Ezt nagymértékben segítette a vegyes-páros világbajnoki címe és egyéb kiemelkedő 
eredményeink, és az MTI-vel létrejött jó kapcsolat. Ebben a témakörben is kaptunk 
segítséget a MOB-tól. 

 
A Digi Sport volt a legnyitottabb tv csatorna velünk kapcsolatban. Több alkalommal stúdió 
beszélgetésre hívtak minket, de  párszor forgattak a curling klubban versenyek alatt, és 
tették azt közzé. 

 
A sportág ismertségének növeléséhez, a sportág aktuális versenyeinek figyelemmel 
kíséréséhez jelentősen hozzájárult az Eurosport VB-ről, illetve EB-ről történt közvetítése.  
Óriási segítség Belleli Lajos és a többi felkért válogatott játékos szakkommentátori 
szerepvállalása az Eurosport curling közvetítései kapcsán. 
Általa, általuk (Nagy Gyöngyi, Sárdi Péter, Nagy György, stb.) számos aktuális (versenyek 
időpontjai illetve eredményei, edzéslehetőségek, nyílt edzés, stb.) információt sikerült 
eljuttatni a nézőkhöz, amely más módon sokkal nehezebb és drágább lett volna. Köszönjük a 
segítségét. 
 
Honlapunkról is beszámoltunk korábban, amivel kapcsolatosan van még mit tennünk. 
 
A fentebb tárgyalt Facebook oldalunk is egyre látogatottabb és közkedveltebb. 
Természetesen figyelemmel kell kísérni az egyéb új, sokak által használt megjelenési 
formákat is, és élni kell azok adta lehetőséggel.  
 
Az elmúlt évben több tagunk is segített saját kapcsolatai révén a média megjelenésben, 
melyet ezúton is köszönünk.  
 
 

13.  Szponzori kapcsolatok 
 

Ezzel a szakterülettel első sorban az SM Bizottság foglalkozott. Elkészítettek több 
színvonalas kiajánlást. Ezt elég széles körben terjesztettük, mind hiába. Érdemi visszajelzés 
nem érkezett hozzánk. Kapcsolatok révén inkább egyes csapatoknak sikerült saját 
támogatót bevonni. Ez alól kivétel a vegyes-párosunk, akik az Asham céggel kötöttek 
szponzori szerződést. 
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Komoly problémát jelentett továbbra is, hogy az OCSB-nek és más kiemelt versenyünknek 
(kivétel a Magyar Kupa) nem volt névszponzora. Sajnos új főtámogatót nem tudtunk 
szerezni.  
 
 

 

14. Dopping 
 

Szövetségünk szerencsés helyzetben van dopping ügyekben, mivel sportágunk nem tartozik 
a dopping érzékeny sportágak közé. Mindezek ellenére elnökségünk mindent megtett, hogy 
a dopping, a tiltott szerek fogyasztásának, birtoklásának, terjesztésének és eljárások 
alkalmazásának sportágon belüli hazai elterjedésének megakadályozásában. Ahogy fentebb 
már beszámoltunk róla, megalapítottuk Anti-dopping Bizottságunkat is. 
 
A Sportállamtitkárság, a MOB és a Magyar Antidopping Csoport kiemelten kezeli ezt a 
kérdést, ezért számos dokumentumot, iránymutatást küldtek minden hazai 
sportszövetségnek, köztünk nekünk is. A tagszervezetekre vonatkozó anyagokat 
folyamatosan továbbküldtük az egyesületeknek, s megjelentettük honlapunkon. 
 
A MOB által bekért szakirányú szabályzatainkat, kimutatásainkat, egyéb jelentéseinket idén 
is határidőre visszaküldtük. Az elnökség elfogadta a 2012. évi antidopping 
tevékenységünkkel kapcsolatos beszámolónkat, a 2013. évre vonatkozó dopping ellenes 
feladattervét, amit végrehajtottunk.  
A titkárságra érkező dopping ellenes, TUE és egyéb szakirányú anyagokat elektronikus úton 
eljuttattuk tagegyesületeinkhez és válogatott versenyzőinkhez.  
A válogatott versenyzők „Holléti” (whereabout) nyomtatványának naprakész vezetése még 
nem volt tökéletes, ezért ebben az évben az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra, 
segítségnyújtásra és ellenőrzésre nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. 
 
2012-ben dopping vizsgálatra nem került sor a hazai curling életben.  Szövetségünk keretén 
belül 2013. évben sem volt „dopping ügy”. 
Etika vétséggel kapcsolatos ügyet sem kellett tárgyalni. 
 

 

15. Gerevich Sportösztöndíj 
 

Szövetségünk 2013. februárjában kapott értesítést a MOB-tól, hogy havi 100 ezer Forintos 
ösztöndíj támogatási kerettel rendelkezik szervezetünk. Ehhez kapcsolódóan pályázatot 
írtunk ki és tettünk közre játékosaink körében. A szükséges szabályzat elkészítésére, 
elnökségi szintű elfogadására és a támogatottak kijelölésére 8 nap állt rendelkezésünkre.  
Ezért sürgősen kellett sok teendőt szakszerűen elvégeznünk, ami sikerült. 
 
A vonatkozó MOB előírások alapján készített és a beérkezett pályázatok alapján a Szakmai 
Bizottság terjesztett elő egy javaslatot az elnökségnek, amit a vezetőség szakmai okok miatt 
részben módosított. Ennek megfelelően Palancsa Dorottya, Páthy-Dencső Blanka és Kiss 
Zsolt részesült az ösztöndíjból. A támogatottak körét félévente felül kell vizsgálnia a 
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szövetségnek. Ezért június elején ismét tárgyaltuk a javaslatot. 2013. II. félévében Kiss Zsolt, 
Palancsa Dorottya és Szentannai Ágnes kapott támogatást. 
 
Mindkét esetben számos dokumentumot kellett beadni a MOB-nak, amik mindkét esetben 
teljesen rendben voltak. 2014-ben már egy átfogó szempont és pontrendszert dolgozott ki a 
Szakmai Bizottság, amit az elnökség is elfogadott. 
 
 

16.  2014. év illetve az elkövetkező időszak főbb céljai: 
 

* A Magyar Olimpiai Bizottság megnövekedett feladatkörének, pénzelosztó szerepének 
növekedését kihasználva tovább kell javítani kapcsolatunkat a MOB-bal, szakmai 
anyagok beadásával növelni kell az állami támogatás mértékét. 

* A tavaly leadott és az EEMI Sportállamtitkárság által elfogadott 2020-ig szóló sportág 
fejlesztési tervünkre megnövelt állami támogatás biztosítását kell elérnünk. 

* A májusi vezetőségválasztó küldöttgyűlésen olyan vezetőséget kell választani, aki 
vállalja az ezzel kapcsolatos anyagi, fizikai és szellemi terheket. 

* A küldöttgyűlést követően az új elnökségnek ki kell alakítania a bizottságok személyi 
és szakmai hátterét. 

* Az új tisztségviselőkkel hatékonyabbá kell tenni testületi és bizottsági munkánkat. 
* Szakbizottságaink munkáját tervszerűbbé, átgondoltabbá, hatékonyabbá és 

kreatívabbá kell tenni. Ennek érdekében teljes körű feladattervet kell elkészíteni. 
* Ranglista versenyrendszer fejlesztése, esetleges hibák korrigálása, naprakésszé tétele, 

rangjának emelése, díjazás növelése. 
* Tagegyesületek által szervezett versenyek mértékének növelése. Ezáltal sokrétűbb, 

változatos versenyek, kiegészítő programok tehetik színesebbé a versenyeket. 
* 2014. évi kiemelt MCSZ versenyek szervezési teendőinek színvonalasabb ellátása. 

Versenykiírások megfelelő időben való elkészítése, előzetes egyeztetése, szétküldése. 
Nevezési díj befizetési határidejének betartása. Lebonyolítási feladatok szakszerű 
ellátása. 

* Nevezési díjak reálmértékének csökkentése, állami támogatás, szponzori bevétel 
növelésének ellensúlyozásával. 

* A Gerevich Ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos szempontrendszer kidolgozása, 
elnökség általi elfogadása, közzététele. 

* Eddigi junior bajnoki rendszer tapasztalatainak vizsgálata, értékelése. Javaslat új 
elveken alapuló, a sportág hazai fejlődését szolgáló utánpótlás bajnoki rendszer 
kidolgozása. 

* Válogatott csapataink felkészültségének és eredményességének javítása a Vegyes-
páros VB-n, a Vegyes Curling Csapat, a Női- és Férfi Curling Európa Bajnokságon. 

* Szükséges szakmai és pénzügyi feltételek biztosítása a 2014. évi ’B’ csoportos Női és 
Férfi Curling Csapat Európa Bajnokságon való sikeres szerepléshez, az „A” csoportba 
visszajutás eléréséhez. 

* IT lehetőségek kihasználása a sportág fejlesztése, támogatása érdekében. 
* 2014. őszétől az országos női és férfi csapatbajnokságban résztvevő csapatok 

számának növelése. A női „B” osztály be-, illetve a férfi „C” újraindítása, új magyar 
csapatok számának növelése, a külföldi csapatok megtartása és régi/új csapatok 
bevonása. 
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* Külföldi csapatok szélesebb körű bevonása versenyrendszerünkbe, „régi” csapatok 
visszacsábítása, újak keresése. 

* Vidéki bázisaink szélesítése. Ennek érdekében a vidéki jégpályák üzemeltetőivel 
kapcsolatfelvétel, szakmai egyeztetés, a kölcsönös szakmai előnyök egyeztetése. A 
szükséges eszközök (curling kövek, seprű, csúszó-talpak, stb.) beszerzése a WCF 
segítségével. 

* Bevételeink további növelésével, és továbbra is a takarékos gazdálkodás betartásával 
a szövetség gazdasági helyzetének, likviditásának jelentős javítása. 

* Szövetségünk, versenyeink támogatói körének jelentős szélesítése. 
* Az országos és egyéb szintű pályázatokon való részvétel, szakszerű pályázatok 

elkészítésével támogatások elnyerése, szakirányú felhasználása. 
* Nemzetközi versenyeink szakszerű előkészítése és sikeres lebonyolítása. 
* Az ifi válogatott játékosok szakszerű felkészítése, versenyeztetése. 
* Honlapunk további fejlesztése, dinamikusabbá, naprakésszé tétele, olvasottságának 

növelése. 
* Sportruházat gyártó, forgalmazó cég felkutatásával, szerződéskötéssel gondoskodni 

kell válogatott csapataink, játékosaik egységes sportruházatáról. 
 
Mint ahogy beszámolónk terjedelméből, és tartalmából is látszik, 2013. évben is rengeteg 
megvalósított teendőt és sikert hozott. Az elmúlt évekhez képest lelassult fejlődésünk, de 
előrelépésről, eredményekről így is be tudtunk számolni. Bár tagegyesületeink száma stagnál, 
versenyzői létszámunk növekedett, első sorban a fiatalok körében. A sportágat ismerők, 
kipróbálók, alkalmanként játszók száma is emelkedett. A sikeres 2013. év tovább javíthatja 
szövetségünk, csapataink nemzetközi megítélését, növelheti nyílt versenyeink népszerűségét. 
Annak ellenére, hogy sportágunkban a régióban vezető szerepet töltünk be, még rengeteg 
tennivalónk van a curling hazai elismertségének, támogatottságának megfelelő szintre 
emeléséhez, a további kiemelkedő nemzetközi eredmények eléréséhez, a sikeres olimpiai 
kvalifikáció megszerzéséhez. Elnökségünk, tisztségviselőink, apparátusunk azon dolgozott, s 
reméljük az vezetőség is így fog tenni. 
 
 
A Magyar Curling Szövetség Elnöksége nevében megköszönjük a tagegyesületek, valamint 
aktíváink munkáját, mindkettőnk nevében a négy év alatt elnökségi, felügyelő bizottsági és más 
bizottságvezetői és tagi feladatkört betöltök munkáját. Bízunk benne, hogy az elkövetkező 4 év 
hasonló sikereket és fejlődést fog hozni. 
 
 
Elnökségünk nevében kérjük beszámolónk elfogadását. 
 
 
 
Budapest, 2014. május 10. 
 
 
 

Rókusfalvy András 
elnök 

Kiss László 
főtitkár 

 


