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HONNAN INDULTUNK ÉS HOVA JUTOTTUNK
1989 – 2013
1989.
Magyar Curling Szövetség megalakulása
(a Világ Curling Szövetség 25. tagországa)

1991.
A magyar férfi curling csapat először az Európa Bajnokságon

2003.
Első női és férfi curling csapatbajnokság
(Kitzbühel, 2 női és 4 férfi csapat)

2005.
Magyarország eddigi első és egyetlen curling klubjának megnyitása

2009.
Szekeres Ildikó és Nagy György Vegyes-páros VB 2. hely

2013.
Világra szóló magyar curling sikerek!

Lány csapat ifi EB
II. helyezés

Vegyes-páros VB
I. hely
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Vegyes-csapat EB
III. helyezés

HOL VAGYUNK ÉS HOVA SZERETNÉNK ELJUTNI
2013 – 2020
2013.
Férfi curling csapat világranglista 20. hely
Női curling csapat világranglista 17. hely

2014-2015.
Női és férfi Curling Csapat EB-n feljutás az „A” osztályba
Ifi EB lány csapat 1-4., fiú csapat 5-8. hely
Ifi VB kvalifikáció elérése
Vegyes-páros VB 1-3. helyezés
Vegyes csapat EB-n 1-4. helyezés
Női és Férfi csapat VB kvalifikációjának elérése

2015-2018.
Sikeres Ifi VB szereplés
Téli Universiadén való részvétel
Stabil EB „A” osztáyos szereplés
Sikeres EB és VB szereplések, minimum 2 érem

2018.
Magyar curling csapat első olimpiai szereplésének kiharcolása
Paralimpián való részvétel a kerekes székes curling versenyen

2020.
2022. évi téli olimpiára való kvalifikáció megkezdése
Női és férfi curling csapat világranglista 10. hely
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Tisztelt EMMI EMMI Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága!
Tisztelt Magyar Olimpiai Bizottság!

Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek sportágunk hazai fejlesztéséhez felkínált anyagi és
szakmai segítséget, aminek szeretnénk megfelelni.
Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, így tudásunk és a
rendelkezésre álló információk alapján adjuk meg a kért adatokat, adunk tájékoztatást
elképzeléseinkről, lehetőségeinkről, céljainkról, és terveink megvalósításának folyamatáról.
Az elmúlt közel 10 évben jelentős fejlődésen ment keresztül a curling sportág hazánkban.
Egy évtizeddel ezelőtt nagyon kevesen voltak, akik egyáltalán hallottak, vagy esetleg látták
már sportágunkat. Több éves komoly, megfeszített és tisztességes munkánk eredménye,
immár nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy kevesebben vannak azok, akik nem tudják, hogy
mi az a „curling”.
Szövetségünk 1989-ben alakult, a Világ Curling Szövetség 25. tagegyesületeként, így vált –
többek között – lehetővé az, hogy a curling be kerülhessen a téli olimpia programjába. Több
éven keresztül 1 férfi csapat vett részt az Európa Bajnokságon, ahol legtöbb esetben
nyeretlenül tértek haza, a nagyobb tapasztalattal, anyagi háttérrel és edzés lehetőségekkel
bíró más országokkal szemben.
2003-ban rendeztük meg az első hivatalos curling országos csapatbajnokságot Kitzbühelben,
akkor még csak 6 csapattal. Rá egy évre már összesen 18 csapat indult. 2005-ben nyílt meg
Kamaraerdőn az első hazai curling pálya, ami azóta is a sportág létesítmény bázisát jelenti.
A Kamaraerdei Curling Club megnyitása óta szövetségünk országos sportági szakszövetséggé
alakult át. Folyamatos nő taglétszámunk, igazolt versenyzőink, és a sportággal testközelből
megismerkedők száma.
Évről-évre eredményességünk is fejlődött, aminek kiteljesedését az idei Vegyes-páros
Világbajnokságon elért I. helyezésünk jelenti. Az eredményességünk mellett szervezeti és
szakmai munkák terén is sikerült nagyot előrelépnünk, amelyről később részletesen
beszámolunk. Munkánkban sokáig első sorban magunkra számíthattunk, de minden évben
egyre több támogatást kaptunk az állami szervektől és a MOB vezetőitől is. Az idei évben
megítélt támogatás az eddigi legnagyobb mértékű állami finanszírozást jelenti, amit
próbálunk a lehető legjobb formában, de takarékosan felhasználni, úgy hogy abból a sportág
minél nagyobb szegmense részesedjen.
A most megnyíló támogatási lehetőséget kihasználva szeretnénk az eddigieknél is
hatékonyabban fejleszteni sportágunkat, tovább növelni sportolóink körét, javítani
eredményességünket.
Ehhez kérjük az Önök szakmai, erkölcsi és anyagi támogatását.
Tisztelettel:

Rókusfalvy András
Elnök
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Kiss László
Főtitkár

1. A curling jelenlegi helyzete
Mielőtt a hazai helyzetet elemeznénk, engedjék meg, hogy először sportágunk nemzetköz
helyzetét mutassuk be
Sportágunk nemzetközi és hazai ismertsége évről-évre szélesedik. Ehhez nagymértékben
hozzájárult a téli olimpiai programba kerülés illetve a nagy nemzetközi versenyek televíziós
(Eurosport) közvetítése. Az egyes kimutatások szerint a curling a téli olimpia három
legnézettebb sportága közé tartozik. A Vancouverben megrendezett téli olimpiai játékon, a
helyszínen alkalmanként több mint 8 ezer néző volt kíváncsi az egyes mérkőzésekre. A
televíziós nézettségi kimutatások is az egyik legnézettebb sportágként hozták ki a curlinget.
A Világ Curling Szövetségnek (WCF) jelenleg összesen 53 ország (39 európai, 2 ausztrál, 4
amerikai és 8 ázsiai) a tagja. A curling sportág versenyzőinek jelentős részét Kanada teszi ki,
ahol több mint 1 millió igazolt curling versenyző található és 1200 curling klub. Rajtuk kívül
további közel 200 ezer curling játékos űzi sportágunkat szerte a világban. A sportág
meghatározó országainak számít még Skócia (innen származik sportágunk), Svájc (több mint
55 curling pálya 10 ezer játékos), Svédország (közel 40 curling pálya, 12 ezer versenyző), USA,
Norvégia, Oroszország és az utóbbi időben egyre erőteljesebben Kína. A világversenyeken
általában ezek az országok végeznek az élen.
1.1. A Szövetség szervezeti felépítése, autonóm sportági igazgatási helyzetének
bemutatása
1.1.1. Tagszervezetek száma, sportszervezetek típusai;
A Magyar Curling Szövetségnek jelenleg 16 sportegyesület a tagja. Más formában
működő társadalmi szervezet, gazdasági társaság nem tagja az MCSZ-nek.
Legnagyobb és legeredményesebb versenyzői háttérrel a Westbay Sport Club
rendelkezik. Ez az egyesület adja a válogatott versenyzők közel 80 százalékát és az
utánpótlás nevelés is itt zajlik a leghatékonyabban. A 2012. és a 2013. évben is a WSC
nyerte meg majdnem az összes versenyszám országos bajnokságát. Az UTE és az FTC –
mint hazánk két legpatinásabb sportegyesülete – is rendelkezik önálló curling
szakosztállyal. Mind a két szakosztály rendelkezik utánpótlás, női és férfi csapattal. Ez a
három egyesület tudhatja soraiban a játékosok és csapatok közel 1/3-t.
Tagszervezeteink első sorban Budapestről és vonzáskörzetéhez tartozó városokból
kerülnek ki, de rendelkezünk debreceni, székesfehérvári és békési tagszervezettel is.
Az MCSZ-nek jelenleg 235 igazolt sportolója van. A versenyzői kör aktív tagságot jelent,
akik részt vesznek szövetségünk kiemelt versenyrendszerében. A sportágunk –
nemzetközi eredményességünknek illetve számos PR tevékenységünknek
köszönhetően – egyre népszerűbb hazánkban is. A Kamaraerdei Curling Clubban és
más külső helyszíneken megrendezett rendezvényeinken rengetegen ismerkednek meg
a curlinggel. Mivel rendezünk nem igazolt versenyzőkből álló csapatoknak, céges
csapatoknak is versenyeket, sőt már Debrecenben és Kaposváron is tornákat, a
sportágunkat űzők száma kb. 450 főre tehető.
Sportágunk egyre népszerűbb hazánkban is. Az elmúlt években a tudatosan
megtervezett sportág népszerűsítő programunknak köszönhetően nagyon sokan
kerültek testközelbe a curlinghez. Ez versenyzői hátterünkre is komoly kihatással volt.
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1.1.2. A Magyar Curling Szövetség szervezeti felépítése;
Szakszövetségünk legmagasabb döntéshozó szervezete a közgyűlés. Beszámoló közgyűlést
évente, míg soros vezetőségválasztó közgyűlést 4 évente tartunk, igazodva a téli olimpiai
ciklushoz.
Az MCSZ-t 5 fős elnökség irányítja és 3 fős felügyelő bizottságunk végzi az ellenőrzést.
A főtitkár, ugyan úgy, mint az összes többi tisztségviselőnk társadalmi munkában, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül látja el feladatkörét.
Titkárságunk a Kamaraerdei Curling Klubban található.
7 állandó szakbizottságot működtetünk:
- Szakmai Bizottság:
Feladata a szövetséget érintő sportszakmai kérdések egyeztetése,
véleményezése, javaslattétel ezen kérdésekben az Elnökség felé.
Éves versenynaptár tervezet, versenykiírások, versenydokumentumok elkészítése, a versenyek lebonyolításának figyelemmel
kisérése, válogatott csapatok felkészülési tervének megvalósulásának
figyelemmel kisérése, értékelése. Ranglista rendszer működtetése.
Szakmai képzések koordinálása, Ezen bizottságon belül működik a
Versenybírói Testület.
- Fejlesztési Bizottság: Hatáskörébe tartozik a sportág hazai fejlesztésével kapcsolatos teljes
feladatkör. Ezen belül a sportág technikai, elektronikai rendszerének
(online közvetítés) fejlesztése, sporteszköz és sportfelszerelés
hátterének biztosítása. Ők foglalkoznak a pályázati anyagaink
előkészítésével, koordinálásával. Szakanyagok fordítása.
- Utánpótlás Bizottság: Sportágunk ifjúsági és felnőtt utánpótlás nevelési feladatainak teljes
körű koordinálása, kezelése. „Curling Nyílt Napok” és egyéb sportág
népszerűsítő események szervezése, lebonyolítása. Utánpótlás
Bajnokságok megszervezése és lebonyolítása. „Curling Suli”
programunk működtetése.
- Pénzügyi Bizottság:

Éves költségvetés terv elkészítése, figyelemmel kisérése (monitoring),
éves mérleg és pénzügyi beszámoló áttekintése, véleményezése,
Szerződések véleményezése aláírás előtt. Pénzügyi, gazdasági
tanácsadás.

- Sajtó és Marketing Bizottság:
Szervezetünk PR és marketing munkájának szervezése és
koordinálása. Szponzor és ajánlati csomagok elkészítése.
Sajtófigyelés. Különböző reklámanyagok, szórólapok és plakátok
elkészítése, elkészíttetése, véleményezése.
Ehhez a bizottsághoz tartozik sajtófőnökünk és fotósunk is.
- Anti-dopping Bizottság:
Legfiatalabb bizottságunk nevéből adódóan a vonatkozó feladatkört
látja el. Tartja a kapcsolatot a MACS-csal, a válogatott sportolóinkkal
a vonatkozó témakörben. Felvilágosító programok szervezése ebben
a témában.
- Fegyelmi Bizottság:

ha lenne, de még nem volt, fegyelmi ügyekkel kapcsolatos eljárások
lefolytatása.

Létrehoztuk az „Elnöki Klub” programot, amelynek keretében egy-egy fontos, átfogó
programot kötetlen keretek között egyeztetünk a csapatvezetők körében, az elnökség és a
bizottsági tagokkal együtt. Számos hasznos, megalapozott javaslat, döntés született ennek
eredményeként.
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1.1.3. Szövetség központi és helyi szintű irányítási rendszere;
Az MCSZ-t érintő legfontosabb döntéseket – a főtitkár vagy a szakbizottságok
előterjesztése, javaslata alapján – a közgyűlés hozza. Két közgyűlés között ezt a
hatáskört az elnökség gyakorolja. Az elnökséget szövetségünk elnöke irányítja. A
közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtását, megvalósítását, két elnökségi ülés
között kialakuló teendők elvégzését a főtitkár végzi el.
A főtitkár koordinálja az egyes bizottságok és referensek (nemzetközi kapcsolatok,
sajtófőnök, fotós, stb.) munkáját.
Szövetségünk regionális alszervezetekkel nem rendelkezik, így az irányítás
közvetlenül, egy lépcsős rendszerben valósul meg.

1.1.4. Szövetségünk humánerőforrás-állománya;
Ahogy fentebb már említettük, a Magyar Curling Szövetségben minden tisztséget
társadalmi munkában, anyagi ellenszolgáltatás nélkül látunk el. Ez a megnövekedett
feladatrendszer miatt sokáig már nem lesz tartható, de jelenleg nincs meg az anyagi
fedezet fizetett alkalmazott munkába állításához. Szervezetünkben kb. 30 végez
kisebb nagyobb önkéntes munkát, összesen havi több száz órás mértékben.
1.1.5. MCSZ érvényben lévő szabályzatai;
Szabályzat
megnevezése

Elfogadás
időpontja

Legutóbbi módosítás
időpontja

MCSZ Szakszövetségi Alapszabálya

2005. június 30.

2011. május 26.

MCSZ Szervezeti és Működési Szabályzata

2005. június 30.

2010. szeptember 15.

MCSZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szab.

2005. június 30.

2010. június 21.

MCSZ Dopping Szabályzata

2005. június 30.

2011. május 26.

MCSZ Fegyelmi Szabályzata

2005. június 30.

-

MCSZ Vagyoni Jogokra Vonatkozó Szabályzata

2005. június 30.

-

MCSZ Gazdálkodási Szabályzata

2009. szeptember 24.

-

MCSZ Házipénztár Kezelési Szabályzata

2009. szeptember 24.

-

MCSZ Számlarendje

2009. szeptember 24

-

MCSZ Leltározási Szabályzata

2009. szeptember 24.

-

MCSZ Szakemberképzési Szabályzata

2010. június 15.

-

MCSZ Etikai Szabályzata

2011. május 26.

-

MCSZ Versenyszabályzata

2012. február 02

-

MCSZ Gerevich Aladár Sportösztöndíj Szabályzat

2013. február 28.

-
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1.1.6. MCSZ érvényben lévő sportági stratégia fejlesztési koncepciója
Szövetségünk 2011. júniusában készítette el és fogadta el 2011-2016. évre vonatkozó
Sportágfejlesztési
stratégiáját.
Tevékenységünket
próbáljuk
az
abban
megfogalmazottak alapján végezni. Úgy gondoljuk, tudatos munkánk eredménye is az
elmúlt időszakban elért fejlődésünk és sikerességünk.
A szakmai megvalósításért szövetségünk főtitkára felelős, aki irányítja szervezetünk
operatív munkavégzését, az egyes bizottságok és referensek tevékenységét. Minden
elnökségi ülésen beszámol az aktuális fejleményekről, az előttünk álló nagyobb
horderejű feladatokról. Bizottságvezetőkkel folytatott egyeztetéseket követően
negyedévente elkészíti az egyes bizottságok aktuális feladattervét, felelőssel és
határidővel. Az egyes bizottságok - a fentebb leírt felelősségi körüknek megfelelően,
és az egyeztetett egyéb aktuális feladatok alapján – végzik munkájukat. Nagyobb,
több bizottságot érintő teendő esetén projekt vezetőt bízunk meg, aki összefogja,
irányítja a feladat megvalósulását. A bizottság-, és projekt vezetők rendszeresen
konzultálnak a szövetség elnökével valamint főtitkárával.
1.2.

Létesítményhelyzet bemutatása

1.2.1. Sportlétesítmények tulajdon- és birtokviszonyai
Magyarországon jelenleg egy teljesen szabványos curling klub működik Budapest, XI.
kerületében. A létesítmény magántulajdonban van, üzemeltetője az Első Magyar
Curling Kft (1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.).
Szervezetünk minden szezon előtt szerződést köt az üzemeltetővel, az MCSZ-t érintő
bérlési feltételekről, kedvezményekről és bérleti díjakról. Az EMC Kft. igen kedvező
áron biztosítja a létesítményt szövetségünk edzőtáborozásaihoz, rendezvényeihez és
versenyeihez.
Az üzemeltető az MCSZ tagszervezeteinek is kedvezményes áron biztosítja a curling
pályát, sőt nagyobb mértékű igénybevétel esetén további árkedvezményt nyújt.
Ennek mértéke további 10-20% is lehet. A bajnokságban résztvevő csapatok számára
fix edzésidőpontot biztosítanak az egész szezonban.
Első sorban Debrecenben, az ottani jégcsarnokban zajlik még curling élet. Az itteni
tagegyesületünk alkalmanként bérli a jégfelületet. Minden év júliusának végén egy
nagyszabású nemzetközi curling verseny zajlik a városban, melyet a Debreceni
Jégcsarnok Nonprofit Kft-vel közösen bonyolítunk le.
1.2.2. Sportlétesítmények műszaki-technológiai állapota;
A Kamaraerdei Curling Club üzemeltető arra törekszenek, hogy a lehető legjobb
műszaki (belső hőmérséklet, páratartalom, fényerő, stb.) és technológiai (jégminőség,
jégkarbantartás, curling kövek élezése, stb.) feltételeket biztosítsák az edzésekhez és
a versenyekhez. Ennek érdekében végzik el a kisebb és nagyobb jégkarbantartási
munkákat. Mivel sportágunkhoz sokkal jobb jég minőségre van szükség, mint más
jeges sportághoz, így annak karbantartása, kezelése komoly szakértelmet,
odafigyelést és precizitást igényel. Ezzel különösebb probléma nincs, bár mindenki
számára tökéletes jeget nem lehet előállítani.
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Ebben a sportágban is igaz, az az alaptétel, hogy „A játékosnak kell igazodnia a
pályához, és nem a pályának a játékoshoz!”
Mivel a curling klub nem régi, így állapota teljesen megfelelő.
A létesítményben 2 curling sáv található, így a kapacitás korlátozott. Egyedüli gond a
nézőtér kis befogadóképessége. Persze jól jönne a női és férfi öltözőbe is 1-1
zuhanyozó rész.
1.2.3. Sportlétesítmény használatáért fizetendő díjak;
Az Első Magyar Curling Kft ügyvezetésével minden szezon előtt megállapodást írunk
alá az időszakra vonatkozó bérleti díjakra és feltételekre vonatkozóan. Ezek az árak
találhatók meg táblázatunkban.
Az árak nettóban értendők!

HUF/óra/sáv

Egész napos
bérlés
esetén
HUF/nap

Diák,
utánpótlás
bérléskor
HUF/óra/sáv

7.000,-

7.000,-

140.000,-

4.500,-

8.000,-

7.000,-

7.000,-

150.000,-

4.500,-

6.000,-

8.000,-

7.000,-

7.000,-

150.000,-

4.500,-

2012.

6.500,-

8.500,-

7.500,-

7.500,-

160.000,-

5.000,-

2013.

6.500,-

8.500,-

7.500,-

7.500,-

160.000,-

5.000,-

Hétköznap
18:00 óráig

Hétköznap
18:00 órától

Pénteken
egész nap

Hétvégén

HUF/óra/sáv

HUF/óra/sáv

HUF/óra/sáv

2009.

6.000,-

8.000,-

2010.

6.000,-

2011.

Év

1.2.4. Sportlétesítmény használatával kapcsolatos sportági követelmények;
Sportágunk igen speciális létesítmény igényekkel rendelkezik. Szigorú előírások
határozzák meg a jégminőségét és a játékkörnyezetét. Éppen ezért a normál „hoki
jég” versenyszerű körlingezésre nem alkalmas. Edzeni némi feljavítás után korlátozott
mértékben lehet rajta.

1.3.

Pályaméret:

45x5 méter/sáv

Jégminőség:

A curling pályát csak a lehető legjobb minőségű
lágy vízből lehet előállítani. A vízvezető
képessége nem lehet nagyobb 20 mikro
siemensnél. A jégnek teljesen vízszintesnek kell
lennie, amelyre edzések és mérkőzések előtt
desztillált vagy ionkezelt vizet kell permetezni.
Meghatározott az egy cm2-re eső permetcseppek
száma.

Környezet hőmérséklete:

A curling pályán, derékmagasságban 4-5 C0-nak
kell lennie.

Páratartalom:

Az ideális páratartalom kb. 60-70%

Jég hőmérséklete:

-4,5 és -5,5 C0

Finanszírozás
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1.3.1. A Szövetség működési jellegű költségeinek bemutatása;
Működési kiadások 2009-2013. között:
Költség megnevezése

2009

2010

2011

2012

2013
Várható

Bérjellegű kiadások és közterhei

0.-

0,-

0,-

0,-

Igénybevett szolgáltatások

500,-

Irodabérlés és egyéb működési kia.

2.740,-

950,-

847,-

1.200,-

323,-

641,-

1.671,-

1.748,-

1.900,-

Hazai és nemz. szövetségek tagdíjai

240,-

44,-

156,-

63,-

80,-

Reprezentációs költség

232,-

92,-

305,-

397,-

900,-

2.415,-

165,-

1.164,-

347,-

350,-

3.710,-

3.682,-

4.246,-

3.402,-

4,430,-

Közterhek, értékcsök. leírás, stb.

Összesen:

0,-

Az összegek ezer Forintban értendők!
Úgy gondoljuk, hogy szövetségünk közvetlen működési költsége alacsony. Ez abból
adódik, hogy a főtitkártól, a tisztségviselőkön át a versenybírókig, mindenki anyagi
térítés nélkül látja el feladatkörét. Látva a megnövekedett adminisztrációs és szakmai
feladatok mértékét, ez sokáig már végezhető ilyen formában. Előbb vagy utóbb
főállású munkatársat kell alkalmaznunk, de ehhez jelenleg nincs meg a megfelelő
anyagi fedezet.
Egyéb működési kiadásaink is korlátozva vannak. A „titkárság” tevékenysége is a
lehető legalacsonyabb szintre van korlátozva. Viszonylag alacsony az iroda bérleti díj
valamint a könyvelési költség is. A nemzetközi konferenciákon való részvétel
költségét a legtöbb esetben szövetségünk elnöke saját maga fizeti.
2011. évben még a Világ-, és az Európa Curling Szövetségnek is fizetni kellett tagdíjat.
2012-ben megszüntették a kontinentális szövetségeket és a WCF marad egyedüli
nemzetközi curling szervezetként. Így a tagdíj befizetési kötelezettségünk csökkent.
Minden évben a fennálló közterheket időben befizettük.
1.3.2. Sportszakmai kiadások bemutatása;
Sportszakmai kiadások 2009-2013. között:
2.

Költség megnevezése

2009

2010

2011

2012

2013
Várható

Pályabérleti díjak

7.462,-

7.248,-

4.813,-

5.591,-

8.500,-

Sportfelszerelések vásárlása

925,-

2.540,-

1.298,-

281,-

1.800,-

Érem, oklevél, serleg beszerzése

383,-

152,-

333,-

491,-

1.300,-

Egyéb sportszakmai kiadások

1.990,-

1.635,-

2.228,-

1.118,-

1.870,-

Válogatott csapatok költségei

4.843,-

4.560,-

5.591,-

7.554,-

15.000,-

15.603,-

16,135,-

14.263,-

15.035,-

28.470,-

Összesen:

Az összegek ezer Forintban értendők!
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Sportszakmai kiadásaink között a curling pálya bérleti díj valamint a válogatott
csapatok versenyeztetése a legnagyobb tétel. Az idei évben kiemelkedően magasak
ezek a költségek. Idén nagyon sok saját versenyünk van és lesz is még, így érthető a
bérleti díj növekedése, még azonos óradíjak mellett is.
Idén a vegyes-páros VB Kanadában volt, a vegyes-csapat EB Skóciában, míg a Női és
Férfi Curling Csapat EB a világ egyik legdrágább országában Norvégiában. Így
mindezen helyeken igen magasak voltak és lesznek a szállás és étkezési költségek.
Ráadásul mindegyik csapatunk sokat költött a felkészülésre. Itt kell megjegyzünk,
hogy minden válogatott versenyzőnk felkészülési és versenyzési költségéhez saját
erőből vagy szponzori támogatásból jelentős tételt tett hozzá. Az állami támogatás
mértéke kb. csak 25-30% a teljes válogatott kiadásokhoz képest. Szerintünk ez igen
alacsony, aminek mértékét fontos lenne emelni.
2 játékosunkban egész évben, míg 1 játékosunknak az első félévben, míg egy másik
válogatott játékosunknak a második félévben jelentett jelentős segítséget a Gerevich
Sportösztöndíj által nyújtott támogatás, amit ezúton is köszönünk.
1.3.3. Bevételi oldal bemutatása;
Bevétel megnevezése

2009

2010

2011

2012

2013
Várható

Központi költségvetésből származó

6.836,-

3.280,-

3.650,-

3.000,-

8.000,-

Szponzori támogatások

2.683,-

6.836,-

4.958,-

3.340,-

10.600,-

862,-

847,-

1.338,-

1.043,-

1,400,-

5.041,-

5.996,-

6.268,-

6.355,-

8.600,-

0,-

800,-

0,-

0,-

2.000,-

423,-

1.318-,

1.077,-

17,-

3.100,-

1.672,-

1.390,-

1.400,-

200,-

1.500,-

0,-

0,-

320,-

2.660,-

1.600,-

127,-

88,-

290,-

682,-

1.000,-

17.644,-

20.555,-

19.301,-

17.297,-

37.800,-

Tagdíjak
Nevezési díjak
Pályázati támogatások
Egyéb sportszakmai bevételek
Reklám bevételek
Rendezvény szervezés
Egyéb vállalkozási bevételek

Összesen:

Az összegek ezer Forintban értendők!
A vastag vonal felett találhatók az alaptevékenységből származó bevételek, míg alatta
található a vállalkozási tevékenységből eredő bevételünk.
Szervezetünk nem részesül sem látványsport, sem uniós támogatásokból.
Az elmúlt 4 évben közel azonosak voltak bevételi és kiadási főszámaink.
Az idei évben látható jelentős eltérés, aminek okára az előző fejezetben már
kitértünk. Ebben az esztendőben jelentősen nőtt a MOB-on keresztül érkező állami
támogatás mértéke és szponzorainktól befolyt támogatás.
Több versenyünknek köszönhetően az ezzel kapcsolatos éves bevételünk is
növekedni fog.
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1.3.4. Költségvetésünk egyenlegének bemutatása;
Bevételek és kiadások
megnevezése

2009

2010

2011

2012

2013
Várható

Alaptevékenységből származó bev.

15.972,-

19.077,-

17.611,-

16.399,-

33.700,-

Vállalkozási tev. származó bevétel

1.672,-

1.478,-

1.690,-

898,-

4.100,-

17.644,-

20.555,-

19.301,-

17.297,-

37.800,-

Alaptevékenységhez kapcs. kiadások

18.842,-

19.361,-

18.481,-

18.255,-

34.900,-

Vállalkozási tev. kapcsolódó kiadások

471,-

456,-

28,-

181,-

2.450,-

Kiadások összesen

19.313,- 19.817,-

18.509,-

18.436,-

37.350,-

Egyenleg:

-1.669,-

792,-

-1.140,-

450,-

Bevételek összesen

738,-

Az összegek ezer Forintban értendők!
1.3.5. Kereskedelmi jogokból származó bevételek bemutatása;
Szervezetünknek minimális az ezzel kapcsolatos bevételi forrása. Vállalkozási
tevékenységükből befolyó bevételeinket az 1.3.3 pontban lévő táblázatunk
bemutatja. Sajnos, nemhogy közvetítési joggal, de még tv közvetítési lehetőséggel
sem rendelkezünk. Vállalkozási bevételeink reklám bevételekből, céges curling
rendezvények szervezéséből és pénzügyi kamat bevételekből származnak.
1.4.

Az MCSZ verseny- és élsport rendszere

1.4.1. Felnőtt és szenior versenyrendszerünk;
Curling sportág versenyszámai:
- női csapat (4 fő),
- férfi csapat (4 fő)
- vegyes-csapat (2 nő és 2 férfi)
- vegyes-páros (1 nő és 1 férfi)
- női, illetve férfi egyéni
Női és férfi csapatbajnokság:
A női és férfi csapatverseny olimpiai versenyszám. Éppen ezért ez a legnépszerűbb és
legösszetettebb versenyrendszerrel zajló versenyszám.
A felnőtt nők mezőnyében az „A” osztályban maximum 6 csapat vehet részt, míg a
többi csapat a „B” osztályban szerepelhet. Mind a két osztályban körmérkőzéses
rendszerben zajlik az alapszakasz. Az „A” osztályban az alapszakaszt követően az 1-4.
helyen végző csapat játszik a négyes döntőben. Utolsó helyezett kiesik a „B”
osztályba. A „B” osztályban külföldi csapatok is szerepelhetnek.
A felnőtt férfiak bajnokságában 3 osztályban zajlik a küzdelem. Az „A” és „B”
osztályban 8-8 csapat szerepel, míg a többi csapat a „C” osztályban játszhat. A „B” és
„C” osztályokban külföldi csapatok is játszhatnak.
Mind a női, mind a férfi legmagasabb osztályban csak magyar állampolgárságú
játékos és csapat szerepelhet, annak érdekében, hogy külföldi versenyző, vagy csapa
ne befolyásolhassa az EB vagy VB kvalifikációt.
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A 3 férfi osztályban körmérkőzést játszanak a csapatok. A „B” és „C” liga 1.
helyezettjei feljutnak a felsőbb osztályba, míg a 2. helyezettek kvalifikációs mérkőzést
játszanak a felsőbb osztály 7. helyezett csapatával. A legmagasabb osztály
alapszakasza után az 1-6. helyezett csapatok játszanak a középdöntőben, majd az
ottani 1-4. helyezettek versenyeznek a döntőben.
A csapatbajnokság 2014. január 12-én kezdődik és március 9-én lesz a döntő.
Vegyes-csapat OB:
Minden év május legelején rendezzük meg ezt a bajnokságot, általában 5-6 nap alatt.
Erre a versenyszámra akár két egyesület játékosaiból is összeállhat csapat, de az a
tapasztalat, hogy a legtöbben saját klubjukból választanak játszó társat. A verseny
alapszakasza csoportba sorolva zajlik, majd 6 csapatos középdöntővel folytatódik és 4
csapatos döntővel zárul. Általában 10-12 csapat indul a bajnokságban.
Vegyes-páros OB:
Ennek a versenynek a lebonyolítási rendszere megegyezik a vegyes-csapat
szisztémájával. Ennek a versenyszámnak minimálisan eltér a szabályrendszere a
klasszikus curlingtől. Ezt a bajnokságot október végén szoktuk megrendezni.
Egyéni OB:
Ennek a versenyszámnak nincs komoly hagyománya, sőt teljesen elfogadott
nemzetközi szabálya, feladatsora sincs. Ennek ellenére mi minden évben
megrendezzük ezt a bajnokságot, annak érdekében, hogy játékosaink minél jobban
csiszolják technikai felkészültségüket.
Szenior OB:
Sportágunkban 50 év felett válik valaki szenior versenyzővé. Mivel közel 10 éve
kezdtünk el körlingezni, még elég kevés ebbe a korosztályba eső játékosunk száma.
Ennek ellenére minden évben meghirdetjük szenior országos csapatbajnokságunkat.
A győztes vehet részt a soron következő szenior VB-n.
Minden országos bajnokság döntője, amely kvalifikál EB-re vagy VB-re két győzelemig
tart. A versenyek megrendezésénél törekszünk arra, hogy a lebonyolítás rendszere,
elvei megegyezzen az adott versenyszám világversenyének protokolljával.
Minden szezonban meghirdetjük egyéni és csapat ranglista versenyünket. Ebben az
évben alakítottunk ki egy teljesen új szisztémát, amely minden hazai és kiemelt
nemzetközi versenyen elért eredményt figyelembe vesz, egy összetett, de jól
átlátható rendszer alapján. Szezon végén díjazzuk a legsikeresebb versenyzőket és
csapatokat.
A mérkőzéseket minősített versenybírók vezetik, időméréssel.
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1.4.2. Felnőtt és szenior versenyzőink létszám adatai;
2009

2010

2011

2012

2013

Felnőtt női igazolt versenyzők száma

Felnőtt versenyzők

49

44

48

49

62

Felnőtt férfi igazolt versenyzők száma

92

83

95

102

116

Szenior korú igazolt női versenyzők száma

0

0

1

1

1

Szenior korú igazolt férfi versenyzők száma

10

8

8

9

11

151

135

152

161

190

Összesen:

1.4.3. Igazolási, átigazolási szabályok és a sportügynökök tevékenysége;
Szövetségünk ezzel kapcsolatos jogszabályait érvényben lévő szabályzatunk
tartalmazza. Új játékosok egész évben kiválthatják versenyengedélyüket. Átigazolási
időszak évente kétszer van, szezon kezdés előtt és év végén, mindkétszer kb. 2 hetes
időszakon át. Átigazolás esetén, minden esetben az érvényben lévő versenydíjjal
megegyező összeget kell befizetni az MCSZ pénztárába átigazolási díjként.
Az elmúlt 10 évben egyetlen egyszer sem volt probléma bárkinek az igazolásával,
átigazolásával kapcsolatosan.
Sport-, illetve „játékos ügynökök” nem tevékenykednek sportágunkban.
1.4.4 A versenynaptár tervezési és megvalósítási folyamat;
Szövetségünk szezonális versenynaptárt készít és fogad el minden év júniusa körül. A
tervezet elkészítése a Szakmai Bizottság feladata. Első lépcsőben figyelembe veszi a
kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyeket (EB, VB, Olimpiai, Continental Cup, stb.),
és ehhez igazítja a hazai rendezésű kiemelt versenyeket (országos bajnokságok,
Magyar Kupa, Hungarian Curling Cup, stb.), Az elkészült tervezet szétküldjük a
tagszervezeteknek, akik hozzáteszik az általuk megrendezendő ranglista tornákat.
Majd legvégül kerülnek be a szövetség és más szervezetek, cégek által lebonyolítandó
egyéb curling programok (Kő Kupa, céges és amatőr versenyek, kisebb tornák, stb.).
A versenynaptár tervezésénél igazodni kell az egyes versenyszámok kiemelt
nemzetközi versenyének időpontjához, hogy az arra az eseményre kvalifikált
csapatnak megfelelő ideje legyen a felkészülésre.
Versenynaptárunkban szerepelnek kisebb-nagyobb külföldi nyílt versenyek, első
sorban azok, melyen valamelyik válogatott részt kíván venni, vagy amelyen
hagyományosan több magyar csapat is indul.
A szezon végén már inkább „bonspiel” jellegű események megrendezésével
számolunk.
Egy-egy bajnokságnál törekedni kell annak folytonosságára, hogy a csapatok közel
azonos jégviszonyok között tudjanak versenyezni egy eseményen belül.
Az így összeállított versenynaptár tervezett kerül az elnökség elé elfogadásra,
amelyet a Szakmai Bizottság vezetője írásban terjeszt elő. Az elnökség által
véglegesített változat kerül megvalósításra.
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1.5.

Utánpótlás-nevelés

1.5.1. Utánpótlás korosztályok versenyrendszere
Sportágunkban 21 éves korig számít valaki utánpótlás korú versenyzőnek. Így kicsit
kitolódik az ifik közötti versenyzés lehetősége. Bár az is igaz, hogy sportágunk
speciális háttere (jég, hideg, nehéz curling kövek, összetett stratégiai rendszer, stb.)
korlátozza a fiatal játékosok alsó korhatárát. Általában 12 éves életkor felett
javasoljuk elkezdeni a curlinget. Persze kivételek itt is vannak, éppen ebben az évben
kezdtünk el 10-11 éves gyerekekkel foglalkozni, sőt idén már létrehoztuk serdülő
válogatottunkat, 13 évnél fiatalabb játékosokból. Velük hosszú távon tervezünk, most
még inkább a sportág megszerettetése, az alapok elsajátítása az elsődleges cél.
Sportágunk sajátosságának köszönhetően az ügyesebb fiatalok, akár már 15-16 éves
korban együtt versenyezhetnek a felnőttekkel. Több fiatal játékosunk is versenyez a
felnőttek mezőnyében, sőt a legjobbak már ott is meghatározó versenyzővé váltak.
Palancsa Dorottya például nem volt még 18 éves, amikor Kiss Zsolttal (ő 24 éves, ami
szintén fiatalnak számít) megnyerték a felnőttek Vegyes-páros Világbajnokságát.
Ifjúsági „A” osztályos bajnokságunk december elejétől, május elejéig tart,
körmérkőzéses rendszerben, majd a legjobb négy csapat vesz részt a négyes
döntőben. Arra törekszünk, hogy a bajnokság keretében minél több mérkőzést
játszanak a csapatok. Külön lány és fiú bajnokságot rendezünk.
Idén tavasszal első alkalommal megrendeztük a koedukált ifjúsági „B” osztályos
bajnokságot, elsősorban kezdő csapatok számára. Ezt a versenyt szeretnénk
hagyományossá és minél népszerűbbé tenni, az új játékosok bevonása és
felzárkóztatása céljából.
2013. decemberében szeretnénk életre kelteni a serdülő (15 éven aluliak)
bajnokságát. Ilyenre még Európában nem igazán van példa. Ebben a korosztályban is
több tehetséges játékossal rendelkezünk.
A speciális jég szükségessége miatt regionális bajnokságokat nem tudunk rendezni, de
2-3 éven belül azt is szeretnénk.
1.5.2. Utánpótlás korú játékosok létszám adatai:
Utánpótlás versenyzők

2009

2010

2011

2012

2013

Lány versenyzők száma

18

22

20

16

21

Fiú versenyzők száma

22

24

36

38

44

Összesen:

30

46

56

54

63

1.5.3. Kiskorúak védelme érdekében meghozott szövetségi szintű intézkedések;
Sportágunk teljes mértékben a sportszerűségre épül. Ez igaz az átigazolások korrekt
kezelésére, a „játékos csábítások” nem létére. A curlingben nincsenek olyan
feltételek, lehetőségek, amelyek magával hoznák ezeket a negatív jelenségeket. Bár
nincsenek olyan intézkedéseink, amelyek írott formában védenék a fiatalkorúakat
sportágunkban, de fokozottan figyelünk ifjú sportolóinkra. Ezek után megfontoljuk és
más sportágak hasonló intézkedéseit megnézve kidolgozzuk saját védelmi
rendszerünket.
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1.6.

Testnevelés, iskolai fizikai aktivitás és diáksport, valamint felsőoktatási sport;

1.6.1. Curling, mint az iskolai testnevelés része;
A curling Kanadában az általános és a középiskolai testnevelési tanterv része. Persze
nekik valamivel könnyebb a helyzetük, mert ott majdnem mindenki a jégre születik.
Ott minden településen van fedett jégpálya. Ráadásul több mint 1200 curling klubbal
rendelkeznek.
Sportágunk inkább a középiskolások és a felsőoktatási intézmények hallgatói számára
lehet kedvező. Sajnos a testnevelési programba való széleskörű bekerülésnek
rengeteg korlátja van a mi esetünkben, annak ellenére, hogy ezt a sportágat lányok és
fiúk együtt űzhetik, és a szükséges eszközöket a curling klub teljes mértékben
biztosítja.
Először a korlátokról kívánunk szólni, majd a lehetőségeinkről.
Curling klubunk kint van Kamaraerdőn, így annak megközelítése igen hosszú időbe
telik tömegközlekedési eszközökkel. A Kosztolányi Dezső tértől kb. félórára van a
curling klub.
Egyszerre maximum 20 gyereket tudunk foglalkoztatni.
A jégre csak edzők felügyelete mellett mehetnek fel a gyerekek, s egy osztályhoz
legalább 3 oktatóra van szükség. Létesítmény bérlés és az oktatói költséget valakinek
fizetnie kell, és erre szövetségünknek nincs anyagi fedezete. Ha erre a feladatra
kapnánk céltámogatást, mindent megtennék a projekt megvalósítására.
Természetesen eddig is voltak iskolai csoportjaink, akiknek nagyon tetszett a játék. De
rendszeresen nem tudnak kijárni hozzánk. Jelenleg egyeztetésben vagyunk a curling
klub melletti általános iskola vezetésével, a Budaörsi Ilyés Gyula Gimnáziummal és
egy ottani általános iskolával. Az utaztatást szeretnénk megoldani Budaörs
Önkormányzatával.
A SOTE Testnevelési Egyetem hallgatói rendszeresen kijárnak hozzánk körlingezni. A
legközelebbi ilyen program november 11-én lesz. Ennek keretében a testnevelő tanár
és menedzser szakos diákok is megismerkedhetnek sportágunkkal. Nemrég előadást
tartottunk a TF-en, a téli sportágak szimpóziumán.
Reméljük, hogy ezek a hallgatók már sokkal nyitottabbak lesznek a curling írányába.
1.6.2. Iskolai együttműködéseink;
Mivel tagszervezeteink nem rendelkeznek saját létesítménnyel és pénzzel sem, így
ilyen jellegű együttműködést sem tudnak kialakítani. Mindezek ellenére az UTE
Curling Szakosztálya már elkezdte az ezzel kapcsolatos ténykedését. Ők a Megyeri úti
jégpályán szeretnének curlingezési lehetőséget biztosítani a IV. kerületi diákoknak.
Szerintem ez az elképzelés a következő tanévben indulhat be.
A Debreceni Jégcsarnok rendszeresen tart curling programot (a korcsolya oktatás
mellett) a város tanulói részére. Sőt a helyi egyetemmel együttműködve sportágunk
felvehető a testnevelési órák fakultációs programjába. Így két hetente 12-18 diák
ismerkedik sportágunkkal.

MCSZ 2013-2020. évi sportágfejlesztési stratégiája

A Testnevelési Egyetemmel való kapcsolatunkról előz fejezetben már szóltunk, de dr.
Géczy Gáborral egyeztetés folyik a curling fakultációs felvételének lehetőségéről.
1.6.3. Tehetséggondozás, kettős karrier program
Szövetségünk méreténél és anyagi lehetőségénél fogva kisebb erőfeszítéseket tud
tenni ebben az ügyben. Több tehetséges sportolónk van, akikkel az ifjúsági és a
serdülő válogatott csapatokban foglalkozunk. Előző évben egy ifjúsági versenyzőnk
kanadai tanulmányi és egyben curling képzési programjában tudtunk segíteni.
Játékosunk a curling „szentéjében” tudta a nyelvet és a curling magasabb szintű
elemeit gyakorolni, világhírű edzés irányításával.
Most zajlik világbajnok, érettségi előtt álló játékosunk hasonló beiskolázása
Kanadában. Ő szintén hasonló nyelvi és sportági képzésben venne részt. Ezt követően
a Testnevelési Egyetemre szeretne felvételizni.
Sportágunk igen intellektuális sportág. Ez játékosaink tanulmányi eredményein is
meglátszik. Minden leérettségizett sportolónkat felvették az egyetemre vagy
főiskolára.
Hazánkban nincs „profi” curling játékos, mindenki tanulmányai vagy munkája mellett
végzi sporttevékenységét. Mindezek mellett amiben tudjuk, segítjük játékosainkat.
Ehhez óriási segítséget biztosít az idei évben első alkalommal számunkra is biztosított
Gerevich Sportösztöndíj, amin keresztül 3 tehetséges sportolónk kap havi anyagi
támogatást. A január óta biztosított támogatás 3 érintettje ebben az évben
kiemelkedő eredményeket ért el.
Kiss Zsolt

Vegyes-páros VB I., Vegyes-csapat EB 3. helyezés

Palancsa Dorottya

Vegyes-páros VB I., Junior EB 2. helyezés

Szentannai Ágnes

Vegyes-csapat EB 3., Junior EB. 2. helyezés

Kiss Zsolt már rendelkezik közgazdasági diplomával, de most részt vesz curling
edzőképzésünkön is.
Természetesen megfelelő anyagi háttér biztosításával tehetséggondozási programot
is ki tudunk alakítani.
1.6.4. Lemorzsolódás;
Természetesen nálunk is van némi lemorzsolódás, főleg a középiskola befejezését
követően. Többen a felsőfokú tanulmányaik megkezdésével, életmód változásukkal
abbahagyják a körlingezést. Ők még néha-néha lejönnek játszani egyet, de döntően
egy időre vagy véglegesen kiesnek sportágunkból. A curling klubot bárki kibérelhető,
megfelelő szempontos betartásával, így vannak akik barátaikkal járnak vissza. Mivel
rendszeresen zajlanak versenyek, nem igazolt játékosok számára, így ott bárki
játszhat, sőt a „C” Ligában több olyan csapat is van, akik nem edzenek, de ebben az
osztályban versenyeznek. Bízunk benne, hogy a jelenleg tanulók, majd az egyetem
vagy főiskola befejezése után újra kezdik sportágunkat.
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1.6.5. Középiskolai diák versenyrendszerek;
Szervezetünk nem kapcsolódott és rövidtávon nem is tervezi a
bekapcsolódást a diákolimpia versenyrendszerbe. Sportágunk űzése, némi
előképzést igényel, így azt teljesen kezdők, egyből nem tudják játszani.
Versenyzői hátterünk pedig még nem olyan széles, hogy játékosaink között
érdemes lenne iskolai versenyt is hirdetni. Érdemes azt megjegyeznünk,
hogy több csapatunk is osztálytársakból álló kis közösségekre épül.
1.6.6. Egyetemi- főiskolai diák versenyrendszerek;
Hasonló a helyzet, mi az előző pontban leírtakban. Bár néhány egyetemi
csoport (Műszaki Egyetem, ELTE) diákjai néha megfordulnak nálunk, igazán
még nem tudtunk ilyen jellegű versenyt megrendezni, bár 2014. áprilisára
már tervezünk egyet.
1.7.

Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés, képesítések

1.7.1. Sportszakember képzésünk;
Sportágunk szakember képzése első sorban a Világ Curling Szövetség keretein belül
zajlik. Nálunk még nincsenek meg azok a szakemberek, akik megfelelő
felkészültséggel, végzettséggel rendelkeznek saját képzés megvalósításához. A WCF
komoly hangsúlyt fektet az edzők, instruktorok, versenybírók, média szakemberek
képzésére, központi nemzetközi ifjúsági és felnőtt edzőtáborok, továbbképzések
megtartására. Legtöbb edzőnk is itt szerezte meg az alapismereteket.
Az elmúlt 10 év alatt többen is szereztek különböző fokozatú képesítéseket. Sőt 2
évvel ezelőtt Európában mi szerveztük meg először egy 3. szintű edző képzést, amely
kimondottan versenyzők, élversenyzők képzését segíti. Ezt a programot a WCF
szakmai irányításával, egy nagyon híres kanadai edző vezetésével valósítottuk meg
Budapesten. Ezen a képzésen 9 fő vett részt, akik közül a legtöbben most is gyakorló
edzők.
Hosszú időn keresztül folyó egyeztetések eredménye, hogy idén szeptembertől a
Budapesti Sport Unió által bonyolított edzőképzésen már 9 curling edzőjelölt is részt
vesz, akik sikeres vizsga után OKJ-s edzői képesítést kapnak.
Kiss László (főtitkár) a Testnevelési Főiskolán szerzett okleveles sportszervezői
diplomát.
Ebben a szezonban még tervezünk egy nemzetközi alapfokú (Level 1) és egy
középfokú (Level 3) curling instruktor képzést is. Várható időpont 2014. április.
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1.7.2 Sportszakember képzés helyzete
Erről a kérdéskörről előző fejezetben részletesen beszámoltunk.
Idén decemberben lesz a soron következő bírói tanfolyamunk. A BSU edzőképzésén a
résztvevő 9 curling edző jelölt rendszeresen részt vesz az elméleti oktatáson, és a
gyakorlati képzés (edzés és mérkőzés látogatás) is elkezdődött. Úgy gondoljuk, hogy a
sikeres vizsgát követően jelentős fejlődés lesz szakember ellátottságunkban. A sikeres
vizsgázókat szövetségünk anyagilag (tanfolyami díj visszatérítés) is támogatni fogja,
természetesen ha az érintettek edzői munkájukat folytatják vagy éppen elkezdik.
1.7.3. A szövetség szerepe a sport területén folyó képzési programokban;
Szövetségünk különböző módon (anyagilag) ösztönzi játékosait, tagjait, azok közeli
ismerőseit a különböző képzési formákon való részvételre. A BSU edzőképzésen
szakmai és vizsga rendszerét mi állítottuk össze és felügyeljük. Ezzel kapcsolatosan
szorosan együttműködünk a BSU oktatási referensével. A szükséges létesítményt és
eszközöket is mi biztosítjuk. A vizsgáztatásban is fontos szerepünk lesz majd.
1.7.4. MCSZ képesítési szabályzata
Idevonatkozó szabályzatunkat 2010. júniusában fogadtuk el.
Curling sportágban sportszakembernek minősül az alábbi tevékenységeket végző
személy és ahhoz az alábbi képesítéssel, szakképzettséggel kell rendelkeznie:
1.

2.

edzői tevékenység végzése,
a sportolók versenyekre való felkészítése,
MCSZ-nél felnőtt és utánpótlás válogatott keretedzői,
„Heraklész program” keretedzői,
szakmai referensi,
projektvezetői feladatok ellátása
Sportszervezeteknél mozgásterápiás, sport rehabilitációs
szolgáltatások irányítása

3.

szövetségi kapitányi,
bármely válogatott csapat-kapitányi,
sportigazgatói feladatok ellátása,
utánpótlás program vezetői feladatok ellátása

4.

az MCSZ hivatali munkáját irányító főtitkári feladatok

5.

Sportszervezeteknél, az MCSZ-nél masszázs kezelések
végzése
Sportszervezeteknél, fitnesz-termekben, táncklubokban,
továbbá szabadidőközpontokban és művelődési
házakban fitnesz programok szervezése és vezetése

6.
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curling sportoktató (a), curling sportedző
(k), curling szakedző (f), és okleveles
curling szakedző (f)
testnevelő-curling edző (f)
WCF illetve ECF curling instruktor 1. vagy
2. szint
preventív mozgásterapeuta (t),
humánkineziológus (f),
okleveles humánkineziológus (f), okleveles
gyógytestnevelő tanár (f), gyógytornász (f)
curling szakedző (f),
okleveles curling szakedző (f), illetve az
adott sportágban szerezhető legmagasabb
szintű állami sportszakmai képesítés;
testnevelő – curling edző (f),
WCF illetve ECF curling instruktor 1. vagy
2. szint
testnevelő tanár (f),
okleveles testnevelő tanár (f),
sportszervező (f), sportmenedzser (f),
okleveles sportmenedzser (f)
sportmasszőr (k)
curling sportedző (k), rekreációs
mozgásprogram-vezető következő
szakirányai: animátor (r), fitnesz instruktor
(r), gyermekkori mozgásprogram-vezető
(r), személyi edző (r), szenior tréner (r);
szakedző (f), okleveles szakedző
(f),táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f),
okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő

7.

Sportági mozgásprogramok tervezése, szervezése és
vezetése a közoktatási intézmények (kiemelten a 12-18
éves korosztály) tanórán kívüli és szünidei
sportrekreációs foglalkozásai, tanfolyamai és táborai
részére

8.

sportszervezeteknél,
sportlétesítményekben,
szabadidőközpontokban és művelődési házakban - az
egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés szakértőjeként edzések
tervezése
és
közreműködés
azok
végrehajtásában, a résztvevők egészséges életvitelének
kialakításában

9.

sportszervezeteknél,
sportlétesítményekben,
szabadidőközpontokban,
művelődési
házakban,
szabadidős
programszervező
cégeknél
és
vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás
eszközrendszerének alkalmazásával életminőség-javító
foglalkozások szervezése és vezetése

tanár-egészségtan tanár (f), okleveles
gyógy-testnevelő tanár (f), rekreációszervező (f)
curling sportedző (k),
rekreációs mozgásprogram-vezető
következő szakiránya: gyermekkori
mozgásprogram-vezető (r); szakedző (f),
okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f),
testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő
tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan
tanár (f), okleveles gyógy-testnevelő tanár
(f), rekreáció-szervező (f)
curling sportedző (k), rekreációs
mozgásprogram-vezető következő
szakiránya: személyi edző (r); szakedző (f),
okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f),
testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő
tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan
tanár (f), okleveles gyógy-testnevelő tanár
(f), rekreáció-szervező (f)

Curling sportedző (k), rekreációs
mozgásprogram-vezető következő
szakirányai: személyi edző (r), szenior
tréner (r); szakedző (f), okleveles szakedző
(f), táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f),
okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő
tanár-egészségtan tanár (f), okl. gyógytestnevelő tanár (f),
rekreáció-szervező (f)

1.7.5. Önkéntesek jelenléte a sportágunkban;
A magyar curling élet sehol nem lenne, ha nem támaszkodhatnánk önkénteseinkre.
Az MCSZ-ben mindenki önkéntesként végzi munkáját, ellenszolgáltatás nélkül. Ebbe
beletartoznak a tisztségviselők, az edzők, a versenybírók, a sajtóreferens, a
versenyszervezők és sorolhatnám. Annak ellenére, hogy hazánkban csökken az
önkéntesek megbecsülése, mi még nekik köszönhetően tudjuk ellátni az egyre jobban
ránk nehezedő elvárásokat, a feladatok végrehajtását. Úgy gondoljuk, hogy
szövetségünk fejlődése már nem sokáig bírja el, hogy díjmentesen végezzük
feladatköreinket, minél előbb meg kell oldanunk a munkatársak, szakemberek anyagi
hátterének biztosítását. Ehhez feltétlenül szükségünk van a MOB segítségére is.

1.8.

Egészségvédelem a sportág révén;

1.8.1. Egészségfejlesztő fizikai aktivitást/testmozgást szolgáló programok;
A curling az alacsony sérülés veszélyességi kategóriába tartozik. Ezt próbáljuk
kihangsúlyozni programjaink propagálásakor. A sportolás önmagában az
egészségvédelem fontos része, amit mi is nyíltan hirdetünk. Ezzel kapcsolatosan
különösebb propaganda tevékenységet nem fejtettünk ki, November 15-16. hétvégén
aktívan részt veszünk a Skót-Magyar Baráti Társaság jótékonysági curling
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rendezvényén, amelynek bevétele a Tűzoltó utcai Gyerek Klinika eszközfejlesztésére
lesz fordítva.
1.8.2. Felnőttek egészségfejlesztő testmozgása, családi sport, szenior sport
Sportágunk a fentebb már leírt elvek alapján kiválóan űzhető akár idősebb korban is,
családi körben is. Azon kevés csapatsportág közé tartozik a curling, amit akár egy
komplett család szülőstől, gyerekestül együtt tudjon játszani. Ennek elősegítése
érdekében rendszeresen tartunk „Nyílt Curling Napokat”, ahol rendszeresen részt
vesznek, családok, baráti körök, fiatalok és idősek egyaránt. Ezek az események 1-1,5
havonta, esetlegesen – a curling klub foglaltságát figyelembe véve – vannak
meghirdetve, igen széles média háttérrel, valamint honlapunkon és facebook
oldalunkon.

1.9.

Társadalmi befogadás sportágunkban a curling által;

1.9.1. Fogyatékossággal élők helyzete sportágunkban;
Bár sportágunkban nagyon fontos a jó kommunikáció, érdekes, hogy éppen a siketek
körében népszerű a curling. Közel 8 éve versenyeznek körünkben siket sportolók, és
vesznek részt teljes joggal versenyrendszerünkben. Női és férfi csapattal is
rendelkeznek, reméljük rövidesen az utánpótlás képzést is megkezdik. Szövetségünk
lehetőségeihez mérten sokat segít a siket sportolóknak. Edzőt, eszközöket,
szakkönyveket biztosítunk számukra, emellett a curling pályát is kedvezményesen
bérelhetik. Első sorban miattuk kértük tagfelvételünket a Magyar Paralimpiai
Bizottságba. Az idei Siket Curling VB-re való felkészülésben is sokat segítettünk.
A kerekes székes curling szerepel a téli Paralimpiai Játékok programjában. Ezzel
kapcsolatosan komoly terveink vannak a MPB vezetésével közösen. Bár próbáltunk
kerekes székes sportolókkal felvenni a kapcsolatot, nem jártunk sikerrel, de reméljük
2018-ban már kerekes székes körlingesek is szerepelni fognak a Paralimpián.

1.9.2. Nők helyzete sportágunkban;
Ahogy, már többször is utaltam rá, azon ritka csapatsportágak közé tartozunk, ahol
együtt (akár egy csapatban is) vagy akár egymás ellen versenyezhetnek mindkét nem
tagjai. Éppen ezért sokkal közvetlenebb, barátibb az egymással fennálló kapcsolatunk,
sokkal jobban átlátjuk mindannyiunk versenyhelyzetét. Talán ezért is, nálunk
sportszakmai kérdésekben, vezetési megbízatások terén nincs semmilyen nemi
megkülönböztetés. Bár 5 fős elnökségünkben jelenleg nincs hölgy, de a Felügyelő
Bizottság Elnöke nő. Az utánpótlás Bizottság vezetését is hölgy játékosunk látja el,
ugyan úgy mint a Versenybírói Testületét. Sajtófőnökünk és a nemzetközi ügyekért
felelős referensünk is a gyengébbik nemhez tartozik.
Az egyes bizottságokban is kb. 30-35% a nők aránya. Úgy gondoljuk, hogy
szövetségünkben, de akár a nemzetközi curling életben a hölgyeket semmilyen
negatív diszkrimináció nem éri. Ezzel kapcsolatosan eddig semmilyen megkeresés,
panasz nem érkezett hozzánk.
A válogatott játékosok, csapatok anyagi támogatása is megegyezik a két nem között.
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1.9.3. A kisebbségek, a veszélyeztetett vagy más hátrányos helyzetben lévő csoportok
helyzete szövetségünk életében;
Ezzel a kérdéskörrel nem találkoztunk szövetségünkben, így annak elemzése nem
lenne megalapozott részünkről. Mi nyitottak vagyunk bárki felé.
1.9.4. Határon túli magyarok sporttevékenységének támogatása;
A környező országokban nem túl erős a curling élet, így az ottani versenyzői kör igen
szűk, ezért a magyar származásúak mértéke igen alacsony. nagyon kevés magyar
származó körlingessel találkoztunk nemzetközi versenyek alkalmával. Ha egymásra
találtunk, akkor minden esetben felajánlottuk segítségünket, amivel különböző
mértékben éltünk. Idén márciustól a Román Curling Szövetség felkérésére néhány
erdélyi származású magyar polgár felkészítését, sportszakmai segítségét látjuk el.
November 22-24. között 10 Erdélyből érkező játékos felkészítésében segítünk. Úgy
néz ki, hogy z az együttműködés hosszú távú lesz. A Román Curling Szövetséggel
közösen – egy EU-s pályázat keretén belül – egy ifjúsági curling program
megvalósításán dolgozunk, ami reméljük, hogy megvalósul.
1.10. Az erőszak és az intolerancia megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem;
1.10.1. Sportágunk a teljes sportszerűségre épül, Ez vonatkozik a szurkolók viselkedésére is.
Emellett el kell mondanunk, hogy a szurkolói részvétel sem magas, de nemzetközi
szinten sem volt még példa szurkolói atrocításra, pedig Kanadában az országos
bajnokság 10 csapatos döntői 8-12 ezer néző előtt zajlanak, teltházzal. Versenyeinkre
az is jellemző, hogy szülők, családtagok süteményeket hoznak magukkal, amiből
játékos, ismerős, ismeretlen, újságíró, vendég ugyanúgy részesül. Szakosztályaink
között versenyeznek egymással az UTE és az FTC csapatai is, de ezek minden esetben
jó hangulatban, presztízs meccsként zajlanak.
Sportágunk több évszázados hagyománya, hogy a mérkőzés után a győztes csapat
meghívja egy italra (üdítő, tea, forró csoki) a vesztes csapatot, és a két csapatnak illik
azt közösen egy asztalnál ülve elfogyasztani. Ilyenkor megbeszéljük a meccs
tapasztalatait, a jobb csapat segít egy-két szakmai tanáccsal a másik társaságnak.
1.10.2. Rasszizmus és idegengyűlölet
Ez a két dolog is ismeretlen sportágunkban. Sportágunk nem rendelkezik biztonsági
szabályzattal, de ezek alapján rövidesen elkészítjük.
1.10.3. Szövetség és a szurkolók kapcsolatrendszere
A mérkőzésekre kilátogató szurkolókkal próbálunk személyesen is elbeszélgetni.
Nálunk, más sportágakkal ellentétben még nem alakultak ki szurkolói csoportok, de
ez nemzetközi szinten is így van. A nézőket próbáljuk megismertetni a szabályokkal,
hagyományokkal, főbb taktikai elemekkel. Megfigyelhető, hogy egyre többen nézik a
mérkőzéseket a helyszínen és online az interneten keresztül.
Reméljük, ezek száma folyamatosan növekszik majd.
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1.11. A dopping elleni küzdelem a sportágban és a sportfegyelmi felelősség rendszere
1.11.1. Doppingolás elleni küzdelem
„Az igazi curling játékos inkább elveszít egy mérkőzést, mintsem a szabályok
ellenében játsszon. A játékosok tudatosan sosem szegik meg a szabályokat, és a
hagyományokat sem hagyják figyelmen kívül.”
(Idézet a curling szabálykönyvéből.)

A curling az idevonatkozó besorolás alapján nem tartozik a dopping érzékeny
sportágak közé.
Sportágunkban eddig ismeretlen dolog volt a doppingolás, reméljük ezután is az
marad. Én még a nemzetközi curling életben sem hallottam dopping vétségről, s ebbe
bele tartozik az esetleges kábítószer fogyasztás is. Magyarországon sem volt
idevonatkozó eset és bízom benne, hogy itt sem lesz.
A nemzetközi szövetség és mi is fontos feladatunknak tartjuk a curling tiszta
hátterének, szellemiségének megőrzését. Etikai szabályzatunk még az alkohol
fogyasztást is szigorúan szankcionálja, nem hogy a dopping vétséget. Sportágunk igen
intellektuális sportág, nehezen elképzelhető idetartozó szabálytalanság. A tiltott
szerek használata nem segíti curlingben a jobb eredmény elérését, ahhoz nálunk
tiszta fejre, megfelelő technikai és taktikai felkészültségre és kiváló állóképességre
van szükség. Persze nem vagyunk naivak, ezért figyeljük az ezzel kapcsolatos szakmai
kérdéseket, negatív tendenciákat, játékosaink edzésmunkáját, látható életvitelét.
1.11.2. Az MCSZ doppingellenes szakmai programja;
Szövetségünk az idevonatkozó szabályoknak megfelelően elkészítette az ezzel kapcsolatos
feladattervét, amit elnökségünk elfogadott. Ezt határidőn belül elküldtük a MACS-nak.
1./ Szövetségünk honlapján kialakított „antidopping” oldalt folyamatosan frissítettük a kapott
szakanyagokkal. Közzétettük az ezzel kapcsolatos tiltott szerek és eljárások listáját.
2./ A megkapott szakanyagokat, tájékoztatókat, meghívókat elektronikus úton azonnal
továbbítottuk tagegyesületeinknek, szakosztályainknak, csapatainknak, válogatott
versenyzőinknek.
3./ Az idevonatkozó anyagokat és TUE dokumentumokat könnyen elérhetővé tettük
mindenki számára.
4./ Kiemelt figyelmet fordítunk a válogatott keret ez irányú tájékoztatására, a szabályok
szigorú betartatására.
5./ Tájékoztattuk az érintett sportolóinkat a MACS honlapján történő regisztráció
szükségességéről, a „holléti nyomtatvány” folyamatos vezetésének szabályairól.
Mivel sportolóink nem főállásban végzik tevékenységüket, ezért elég nehéz időrendjüket
előre meghatározni. Az néhány alkalommal üzleti elfoglaltságuk miatt változhat. Mivel a
ránk vonatkozó szabályok miatt a kiemelt versenyek előtt 2 héttel korábbi időszakra kell
megadnunk a tartózkodásunkat, ez könnyebbséget jelent versenyzőinknek.
6./ Minden sportolónk, aki EB-re vagy VB-re utazott aláírta az idevonatkozó „Release
Agreement” nyilatkozatot, vállalva ezzel a doppingmentes felkészülést és versenyzést, a
sportszerű játékot.
(Kivonat az MCSZ 2012. évi MACS jelentéséből)
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Szövetségünk dopping ellenes szabályzatát 2005. június 30-án fogadta el, majd 2011.
május 26-án módosította, jelenlegi állapotára.
Az MCSZ 2013. május 16-án nevezte ki dr. Czermann Imrét az Antidopping Bizottság
elnökének. A szövetség doppingellenes koordinátori feladatkörét ő látja el.
Az Antidopping Bizottság elnökének feladata többek között:
- versenyzőink rendszeres tájékoztatása az aktuális doppingellenes előírásokról,
- a versenyzők felvilágosítása az esetleges dopping alkalmazásának
következményeiről,
- együttműködés a sportoló vizsgálati programjában,
- dopping ellenes személet erősítése a sportolókban, edzőkben, segítőkben,
- segítségnyújtás a hoéléti nyilvántartás vezetésében, annak rendszeres
ellenőrzése,
- segítség az éves dopping ellenes tevékenységről szóló MACS jelentés
elkészítésében,
- sportolóink és szakembereink részére tartandó a HUNADO szakemberei által
megtartandó felvilágosító előadás megszervezése,
- MACS által szervezett konferenciákon, előadásokon való részvétel, arról való
tájékoztatás a főtitkár felé,
- Doppingellenőrzés során, annak szabályszerű lebonyolításának biztosítása,
sportolóink segítése.
1.11.3. HUNADO konferenciákon való részvétel;
Mindaddig, amíg szövetségünkön belül ennek a területnek nem volt felelőse,
alkalmanként vett valaki részt (főtitkár, Szakmai Bizottság elnöke, szövetségünk
orvosa) az előadásokon. De mióta megválasztottuk dr. Czermann Imrét, ő részt vesz
ezeken az előadásokon, sőt a HUNADO utolsó konferenciáján sikeres vizsgát tett,
ebben a témakörben.
Bizottságunk vezetőjével közösen éppen most zajlik egy antidopping felvilágosító
előadás megszervezése, amin dr. Ozsváth Péter lesz az előadó. Téma lesz még a
megfelelő táplálkozás, folyadékbevitel, a különböző fogyókúrás és egyéb csodaszerek
káros hatása is.
1.12. Fegyelmi vétségek
Bár szövetségünk régóta rendelkezik Fegyelmi Bizottsággal, szerencsére eddig még
munka nélkül maradtak. Nemhogy az utolsó 4 évben, de azt megelőzően sem volt
fegyelmi probléma senkivel.
Elkészítettük Etikai Szabályzatunkat, hogy a kisebb problémákat is kiszűrjük, vagy ha
előfordulnának, azt megfelelően kezelni, illetve szankcionálni tudjuk. Persze az is
fontos volt, hogy minden sportolónk figyelmét erre a felelősségére is ráirányítsuk.
Még a mérkőzéseken sem volt szóra érdemes vétség, fegyelmezetlenség. Még a
kisebb sportszerűtlenségeket is figyelmeztetésekkel szankcionálják a versenybírók.
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1.12.1. Fogadási csalások kezelése;
A curling nem szerepel egyetlen fogadási iroda megjátszható lehetőségei között. Ez a
magyar meccsekre még inkább igaz. Így az azzal kapcsolatos befolyásolás, csalás
lehetősége is kizárt. Így minket jelenleg nem érint ez a veszélyforrás.
1.13. Együttműködés és kommunikáció:
Szervezetünk jelenleg még a kisebb jelentősége országos szakszövetségek közé
tartozik. Persze azon dolgozunk, hogy ezen jó irányban változtassunk. Első sorban a
téli sportágak szövetségeivel keressük az együttműködés lehetőségét. Jelenleg az
alábbi szervezetekkel van stratégia partnerségi kapcsolatunk:
-

Magyar Olimpiai Bizottság
Világ Curling Szövetség (WCF)
Magyar Anti-dopping Bizottság, HUNADO
Magyar Paralimpiai Bizottság (jelenleg zajlik tagfelvételünk)
Magyar Jégkorong Szövetség
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége

Szövetségünk rendelkezik Sajtó és Marketing Bizottsággal, aminek elnöke elismert
üzletember, a szakterület felkészült ismerője. Bizottságon belüli munkáját szintén
felkészült PR és marketing szakemberek segítik. Sajtófőnökünk, fotósunk is nagyon
sokat fáradozik, hogy minél több cikk, sajtóanyag, tv riport jelenjen meg rólunk. Ezt
elősegítette vegyes-párosunk VB győzelme (erről közel 100 média megjelenés volt) és
egyéb verseny sikereink. Honlapunk, facebook oldalunk is rengeteg információt,
aktuális hírt tartalmaz, amiket szintén tagjaink kezelnek (ingyenesen), szerkesztenek.
Honlapunk szerkesztésében, stratégiai tervezéseinkben, vezetői kérdésekben a
Provice Kft van segítségünkre.
Egyik kiemelt feladatunk a Kamaraerdei Curling Klubban zajló kiemelt versenyek
eredményeinek, a mérkőzések alakulásának online közzététele, endenkénti
(szettenkénti) közlése. Emellett bekameráztuk a pályákat és interneten keresztül
nézhetők a mérkőzések. Ennek műszaki és szakmai továbbfejlesztése (3.lépcső)
folyamatban van. Egyre többen nézik közvetítésünket. Ez a rendszer azért is fontos,
mert a csapatok az edzéseiket és mérkőzéseiket is vissza tudják nézni, és elemezhetik
az ott látottakat. A közvetítés különböző marketing és reklám lehetőségeket is
biztosítani fog.
Elkészítettük média kapcsolati adatbázisunkat és az ehhez kapcsolódó levelezési
programunkat, így egy cím beírásával több mint 100 újság, honlap, tv, rádió, stb.
szerkesztőség kapja meg sajtóanyagunkat. Ebben segítségünkre van az MTI is, akikkel
nagyon jó a kapcsolatunk.
Az alábbi médiákkal van kiemelkedően jó munkakapcsolatunk:
- Magyar Távirati Iroda
- DigiSport Szerkesztősége
- Nemzeti Sport Online
- Sport Menü
- Programajánló.hu
- Szabadban.hu
- MTVA Teletext
- MOB – Vasvári Ferenc
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- Sport365.hu
- Sport24
- SportFm
Reméljük, ez a szám folyamatosan növekedni fog.
Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy minél többen megismerjék, megszeressék
sportágunkat. Ennek egyik folyománya lehet, hogy támogatói körünk, versenyzőink
száma növekedjék.

2. A curling nemzetközi helyzete
2.1.

A curling nemzetközi megítélése, trendje;
Sportágunk népszerűsége nemzetközi szinten is évről-évre növekszik. A WCF
tagszervezeteinek száma két év alatt 5 országgal nőtt. A téli olimpián is a
legnépszerűbb sportágak közé tartozunk. Európában eddig is sok országban volt
honos a curling, de az elmúlt periódusban a kontinens keleti részén is egyre többen
játsszák sportágunkat. Ázsiában is egyre több országban alakult sportági szövetség,
akik bekapcsolódtak a nemzetközi curling életbe. Az utóbbi években az alábbi
országokban alakult curling szövetség: Ukrajna, Koszovó, Izrael, Grúzia,
Örményország.
A taglétszámmal párhuzamosan versenyzői létszám is folyamatosan növekszik. A WCF
is sokat dolgozik azon, hogy a már aktív országokban is növekedjék a sportolók
száma, de még fehér területnek számító helyeken is aktívan kampányolnak.
Ennek a programnak egyik fontos projektje, a WCF által meghirdetett
„Road to the Olympics - Olympic Celebration Tour” eseménysorozat.
Ehhez a lehetőséghez mi is csatlakoztunk, már javában zajlik a WCF instruktorával az
egyeztetés, a program pontos időpontjának meghatározása. Ez az esemény
várhatóan 2014. januárjában lesz.
A sportág nemzetközi versenyrendszere, szponzori háttere jelentősen erősödik. A
WCF egyik legfontosabb szponzora a Ford, aki a világon csak néhány sportág (curling,
golf, tenisz, Bajnokok Ligája) mögé áll oda támogatóként.
A WCF szeretné, ha a vegyes-páros curling is bekerülne a téli olimpia programjába.
Ezzel kapcsolatosan komoly, előrehaladott tárgyalások zajlanak a NOB illetékes
szerveivel. Ez számunka nagyon fontos, mert ebben a versenyszámban komoly
olimpiai sikereink lehetnek.
A curling népszerűsítésének egyik fontos eleme az Eurosport csatorna közvetítései a
sportág Női és Férfi Csapat Európa és Világbajnokságairól történő közvetítése. Sokan
itt látják először ezt a kicsit furcsának, egyedinek tűnő dolgot. Ahhoz, hogy ez még
szakszerűbb és érdekesebb legyen, szövetségünk szakkommentátorokat delegál a
magyar nyelvű közvetítésekhez.
Úgy gondoljuk, hogy sportágunk még komolyabb népszerűség elé néz.
Ahogy mi mondjuk: „Have an ice day! 
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2.1.2 A sportág sportdiplomáciai helyzete
Az elmúlt időszakban jelentős sportdiplomáciai szerepünk volt az európai curling
életben. Rókusfalvy András először elnökségi tagja, majd alelnöke volt az ECF-nek. De
mivel az Európai Curling Szövetség november végén meg fog szűnni, az ő tisztsége is
erre a sorsra fog jutni. Sajnos a Világ Curling Szövetségben még nem sikerült vezetői
posztot szereznünk, de erről a tervünkről nem tettünk le, de ehhez egy kis időre van
szükségünk. Mindezek mellett elmondhatjuk, hogy elnökünk, megtiszteltetésnek
örvend más országok sportági vezetői körében.
Közép és Közép-Kelet Európai régióban meghatározó szerepet töltünk be
sportágunkban. Mi rendelkezünk a legnagyobb tagsággal, a legszervezettebb
működési és versenyrendszerrel. Példaértékűnek tartják tevékenységünket a
környező és új tagországok számára. A WCF Kelet-Európai referense is nagy
mértékben támaszkodik ránk szakmai munkájában és javasolja más országok számára
az általunk végig járt utat, szakmai koncepciókat.
Nagy György tagja a WCF egyik albizottságának, amely a vegyes-páros versenyszám
olimpiai kandidálásának előkészítésével, népszerűsítésével foglalkozik.
2.1.3. A magyar curling sportolók nemzetközi eredményessége, az eredményesség trendje
Bár 1990-ben vett részt először magyar curling csapat Európa Bajnokságon, az igazi
eredményekre sokat kellett várni. 2003-tól zajlik komoly felkészülés, aminek
eredménye meg is lett. Évről évre egyre jobb eredményeket értek el csapataink, míg
2010. évi EB-n a női és férfi csapatunk a B” osztályban 3. helyen zárt. Az igazi siker a
2011. évi kontinensviadalon következett be, ahol hölgyek megnyerték a csoportjukat,
míg a férfiak 2. helyen zártak. Ezzel mindkét csapatunk feljutott az „A” osztályba, ahol
Európa 10 legjobb csapata versenyez egymással. Ez óriási sikernek számított.
2012. évben megrendezett EB-n a hölgyek a 9., férfiak a 10. helyezettek lettek. Ezzel
sajnos mind két csapatunk visszaesett a 2. vonalba. Azt kell mondjuk, hogy eddig még
egyetlen országnak sem sikerült az első feljutás után bent maradni a top csapatok
között, de akik elszántak és tehetségesek, azok visszaküzdik magukat és akkor már
nagyobb tapasztalattal kiharcolhatják a bent maradást. Erre készülünk most mi is.
Játékosaink egyre tapasztaltabban és egyre felkészültebbek. A feljutásra ebben az
évben talán a női csapatnak van nagyobb esélye, de a férfiak helyzete sem lehetetlen.
Ha idén nem is, de 2014-ben mindkét csapatnak vissza kell kapaszkodnia a legjobbak
közé.
2005-ben rendezték meg először a Vegyes-csapat Európa Bajnokságot. Azóta minden
évben részt veszünk rajta. Ebben a versenyszámban egy kategória van, ahol 3
párhuzamos csoportba osztják be a csapatokat. Az elmúlt 3 versenyen egyre jobb
eredményeket értünk el. 2011-ben a 14., 2012-ben a 10, míg az idei évben a 3. helyen
zárt csapatunk. Ez is nagyon komoly eredmény, ami megerősítette hazánk curling
életének megítélését. Érdemes megjegyezni, hogy a tapasztalt Nagy György és
Szekeres Ildikó mellett a világbajnok Kiss Zsolt és a 19 éves (junior korú) Szentannai
Ágnes alkotta a csapatot. Reméljük, jövőre még jobb helyen zárnak.
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2007. óta zajlik a Vegyes-párosok Világbajnoksága. Itt is egy abszolút kategóriában,
osztályba sorolás nélkül zajlik a verseny. Ebben a versenyszámban vagyunk a
legsikeresebbek. Általában ott voltunk a legjobb 10 páros között. 2009-ben a
Szekeres Ildikó – Nagy György páros 2. helyezést ért el a VB-n, ami hazánk első,
világra szóló curling sikere volt. Ezt szárnyaltuk túl ebben az évben, amikor Palancsa
Dorottya és Kiss Zsolt megnyerte az idei világbajnokságot. Eredményük azért is
figyelemreméltó, mert Dorottya 18, Zsolt padig csak 24 éves. Ez a kor nagyon
fiatalnak számít sportágunkban. Még előttük a jövő.
Sportágunkban kevés ország rendelkezik világbajnoki címmel. Most már mi is büszkén
mondhatjuk el, hogy a magyar curling sportnak már vannak világbajnokai. Ez a siker a
hazai sportéletben is komoly fegyvertény. 30 év után lett ismét világbajnoka
Magyarországnak téli versenyszámban. Reméljük, ha olimpiai versenyszám lesz a
vegyes-páros, akkor is hasonló sikereket fogunk elérni.
Utánpótlás vonalon is egyre jobb eredményeket érünk el. 2006-ban vettünk részt
először Junior EB-n, ahol általában tisztességesen helyt álltak fiataljaink. Ezen az EB
már ott volt Kiss Zsolt, s lám milyen sportpályafutást ért el.
2012-ben lány csapatunk már a 6. helyen zárt, míg ez év januárjában a Junior EB-n
már ezüstérmet szerzett Palancsa Dorottya által vezetett csapatunk. Ez is bizonyítja,
hogy jó úton járunk. A szakértelem, a tehetség, az elszántság és az áldozatvállalás
meghozza gyümölcsét. Ha ez még további anyagi támogatással, ezáltal még több
edzés és versenyzési lehetőséggel jár, akkor további sikereket érhetnek el
sportolóink, növelve hazánk nemzetközi dicsőségét.

Versenyek

2009

2010

2011

2012

2013

Felnőtt Női Csapat EB

B/5.

B/3.

B/1

A/9

Felnőtt férfi Csapat EB

B/3.

B/11.

B/2

A/10

Vegyes Csapat EB

11.

5.

15.

10.

3.

Vegyes-páros VB

2.

13.

15.

12.

1.

Junior Lány Csapat EB

-

-

-

6.

2.

Junior Fiú csapat EB

-

-

-

14.

7.

A női és férfi csapat kontinens viadal november végén lesz.
2.1.4. Együttműködés harmadik országokkal és szervezetekkel
Törekszünk a széles nemzetközi kapcsolatok kialakítására, ápolására. Ennek keretén
belül nagyon jó kapcsolatot ápolunk a környező országok nemzeti curling
szövetségeivel. Több éve mi rendezzük meg a „4 Ország Kupát”, amelyen az osztrák,
szlovák és horvát női, férfi és vegyes válogatottak vesznek részt.
Évente 6-7 alkalommal rendezünk Budapesten, és 1 alkalommal Debrecenben
nemzetközi curling versenyt, amelyen rengeteg külföldi válogatott és klub csapat
vesz részt. Idén még két nemzetközi versenyünk is lesz (Hungarian Curling Cup és az
Évzáró Kupa). Ezek az események jelentősen javítják csapataink felkészültségét,
nemzetközi kapcsolatainkat.
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A Westbay SC által szervezett nemzetközi vegyes-páros verseny a versenyszám
legkeresettebb és legerősebb mezőnnyel zajló tornája. Idán márciusban 8
világbajnoki érmes, köztük világbajnokok vettek részt az eseményen. Már most óriási
az érdeklődés az eseményre. Már USA-ból, Romániából, Szlovákiából, Svédországból,
Dániából nevezett csapat.
A Román Curling Szövetséggel közösen pályáztunk egy EU-s projektre, aminek
elbírálása folyamatban van. Ennek keretében utánpótlás curling programokat és
kapcsolódó eseményeket szerveznénk mindkét országban. Mindemellett sokat
segítünk nekik curling szakmai kérdésekben. November 21-én 10 sportoló érkezik
hozzánk Erdélyből, akiknek szakmai felkészítését mi végezzük.
Idén először rendeztük meg közös összefogással, 6 ország részvételével
(Lengyelország, Szlovákia, Horvátország, Románia, Szlovénia és Magyarország) a
Közép-Kelet Európa Kupát. Női, férfi és vegyes csapatok összetett versenyén hazánk
nyerte.
A Horvát Curling Szövetség 6. évi nálunk rendezi meg országos bajnokságát. Ezen
kívül is nagyon jó a kapcsolatunk velük, ugyan úgy, ahogy az osztrák, a szlovák és a
szlovén szövetséggel. Elég sok felkészülési mérkőzést játszanak egymással
csapataink. Ezeken kívül edzés lehetőséggel és szakmai tanácsadással segítjük
munkájukat, játékosaik fejlődését. Lengyel, román, szlovák és szlovén szövetséggel
dolgozunk egy közös utánpótlás versenyrendszer beindításán, valamint
edzőképzésen. Reméljük, sikerrel járunk.
A „Visegrádi Négyek Országai” kormányközi megállapodás keretében zajlik az
Olimpiai reménységek versenye, amelyre kis kihagyás után újra neveztünk. Ebben az
évben 2 csapatot is indítunk a 15 éven aluliaknak meghirdetett tornán.
3. A sportágunk céljai 2020-ig
3.1.

Sportágfejlesztésünk irányai
Szövetségünk legfontosabb feladatai az elkövetkező évben:
-

Tagegyesületeink és versenyzőink számának növelése.
A Kamaraerdei Curling Club működő képességének megtartása.
Új curling pályák létesítése.
Új vidéki curling bázisok kialakítása.
Anyagi helyzetünk stabilitása.
Állami támogatás növekedésének elérése.
Személyi és tárgyi hátterünk erősítése, főállású munkatárs/munkatársak
felvétele.
Az évek során szervezeti struktúránk alakítása a kialakuló feltételekhez,
lehetőségekhez, trendekhez, jogszabályi környezethez igazodva.
Válogatott csapataink eredményességének további javítása.
Olimpiai kvalifikáció kivívása.
Az intelligens technikák fokozott és folyamatos beépítése szövetségünk
munkájába, versenyeink lebonyolításába, versenyzőink felkészítésébe.
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Szövetségünk legfontosabb feladatainak megvalósításához kapcsolódó teendőink:
- Szponzori háttér erősítése, sikereink előtérbe helyezésével, jobb marketing
munkánk révén.
- Eredményeinkkel, megítéltetésünkkel kivívni a nagyobb erkölcsi és anyagi
támogatást. Növelni az állami és MOB támogatás mértékét, a hazai és
nemzetközi pályázatokon sikeres munkaanyagok elkészítése, végrehajtása.
- Önkormányzatokkal,
sportszervezetekkel,
jégpályák
üzemeltetőivel,
beruházókkal való kapcsolatfelvétel, tárgyalások új curling pályák
üzemeltetése kapcsán.
- Vidéki bázisok létrejötte esetén, a helyi sportegyesületekkel, jeges
szakemberekkel, iskolai vezetőkkel, testnevelő tanárokkal, sportaktivistákkal
való együttműködés kialakítása.
- Sportszakembereink képzésével, továbbképzésével elősegíteni a minél jobban
felkészített utánpótlás korú versenyzők számának növelése, felnőtt
versenyzőink tudásszintjének növelése, a válogatott sportolóink
eredményességének további javítása.
- Évről-évre egyre jobb versenyeredmények elérése az olimpiai kvalifikációs
versenyeken, majd kijutás a 2018. évi Téli Olimpiai Játékokra.
- Jogszabályok, rendeletek figyelemmel kisérése, a szükséges szervezeti és
szabályozási rendszerek alakítása, modernizálása.
- Figyelemmel kísérni a világban, sportágunkban zajló technikai, műszaki
fejlesztéseket, azok megvalósíthatóságát, adaptálását, szövetségünkön belüli
üzembe helyezését.
- Stratégia tervünk elfogadása, hosszú távú finanszírozása esetén a kapcsolódó
feladatterv elkészítése, ratifikálása.
3.2.

Szövetségünk szervezeti felépítésére, autonóm sportági igazgatási helyzetére
vonatkozó fejlesztések;
A nemrég hatályba lépett új „Civil törvény” előírásainak megfelelően még ebben az
évben módosítanunk kell alapszabályunkat és a kapcsolódó Szervezeti és Működési
Szabályzatunkat. Át kell tekintenünk, hogy ezek a módosítások milyen mértékben
befolyásolják többi szabályzatunkat. 2014. májusi beszámoló és vezetőségválasztó
közgyűlésünkön el kell végezni és el kell fogadtatni az aktualizált dokumentumokat.
Amennyiben szervezetünk ilyen mértékben fejlődik, belátható időn belül főállású
főtitkárt vagy/és irodavezetőt kell megbíznunk, alkalmaznunk. Úgy látjuk, hogy
szövetségünk jelenlegi szervezeti felépítése megfelelő az MCSZ működéséhez. Ha
taglétszámunk, tagszervezeteink száma jelentősen megnövekszik, akkor
megfontolandó az elnökségi tagok, FB tagok számát fokozatosan növelni.
Fejlődésünk magával hozhatja új szervezeti egységek létrehozását:
- Versenyzői és edzői bizottság,
- Projekt függő, ideiglenes bizottságok
- Létesítmény üzemeltetéssel kapcsolatos csoport,
- Jogi Bizottság.
Természetesen, szövetségünk rugalmasan áll hozzá az esetleges gyors vagy lassabb
átalakítások, változtatások előkészítéséhez, megvalósításához. Ezeket a
módosításokat sokszor az élet alakítja.
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3.3.

Létesítmény-elképzelések bemutatása

3.3.1. Sportlétesítmények használatáért fizetendő díjak
A bérleti díj nagymértékben függ:
-

A sportlétesítmények közötti esetleges versenyhelyzettől,
a közmű áraktól,
a közterhek mértékének alakulásától.

Az éves bérleti díj nagyságára kihatással van:
-

az állami és szponzori támogatás mértéke,
csapataink sikeressége,
VB továbbá olimpiai kvalifikáció

Sokkal összetettebb - az MCSZ szervezési körébe tartozó - felnőtt versenyrendszert
már nem képzelünk el. Utánpótlás versenyrendszerünk szélesedése rövid és
középtávon is elképzelhető. 2015-től számíthatunk több vidéki bázis kialakulására,
amely hatással lehet a bajnokságokban résztvevő csapatok számára.
Az árak nettóban értendők!
Év
20132014.
20152016.
20172018.
20192020.

Hétvégén

Egész napos
bérlés
esetén

Diák,
utánpótlás
bérléskor

Pályabérlés
éves
mértéke

HUF/óra/sáv

HUF/óra/sáv

HUF/nap

HUF/óra/sáv

HUF

8.500,-

7.500,-

7.500,-

160.000,-

5.000,-

8.500.000,-

6.800,-

9.000,-

7.800,-

7.800,-

170.000,-

5.000,-

9.200.000,-

7.200,-

9.500,-

8.500,-

8.500,-

180.000,-

6.000,-

10.000.000,-

8.000,-

10.500,-

9.300,-

9.500,-

190.000,-

7.000,-

11.000.000,-

Hétköznap
18:00 óráig

Hétköznap
18:00 órától

Pénteken
egész nap

HUF/óra/sáv

HUF/óra/sáv

6.500,-

3.3.2. Sportágunk infrastruktúra igényei
Úgy gondoljuk, hogy 1-2 éven belül Budapesten még egy curling klub fog megnyilni.
Erre legnagyobb esély az FTC új jégcsarnokában képzelhető el. Debrecenben is zajlik
jégpálya bővítés, de itt hoki jég bérlésben kaphatunk nagyobb kontingens, illetve
bővülhet a curlinggel kapcsolatos (diák oktatás, egyetemi fakultációs lehetőség
bővítése, szakosztály megerősödése, céges, családi curling partik számának
emelkedése) események, lehetőségek száma.
Az 1.2. pontban leírtuk sportágunk speciális létesítmény igényével kapcsolatos
szempontokat.
Ahhoz, hogy további jelentős fejlődés következzen be sportágunkban széles
utánpótlás és tömegbázisra kell helyezni a curlinget. Ehhez Budapest más pontjain,
valamint vidéki nagyvárosokban kell curling klubokat kialakítani. Ehhez talán az alábbi
városokban lenne a legideálisabb a feltételrendszer: Győr, Pécs, Szeged, Kaposvár,
Zalaegerszeg, Miskolc. Ezeken a megye székhelyeken már működik fedett jégpálya,
sőt egyes helyeken jelentős fejlesztés várható. Így kis odafigyeléssel, a meglévő üres,
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kihasználatlan időszakok feltöltésével, a beruházás átgondolásával, 2 curling sheet
beépítésével az egyik oldali lelátó alá, vagy a csarnok melletti kisebb curling csarnok
kialakításával, szélesedhetne a curling klubok száma. Ráadásul ez sem építésben, sem
üzemeltetésben nem jelentene jelentős többlet költséget, de jelentősen növelhetné a
bevétel mértékét. Ráadásul ezen a helyeken – a kevésbé frekventált időszakokban –
az iskolai testnevelés igényeit is ki lehetne szolgálni.
Egy ilyen jellegű többletfejlesztés, a meglévő hűtőkapacitásra ráépülve, ésszerű
kivitelezési munka mellett kb. 50-70 millió Forintból megoldható lenne. Ehhez az
MCSZ-en kívül a WCF is minden segítséget, tanácsadást megad. Ezek a kivitelezések
1-2 éven belül megoldhatók lennének.
3.4.

Finanszírozás

3.4.1. Szövetségünk működési jellegű költségeinek tervezete;
Költség megnevezése
Bérjellegű kiadások és közterhei

2013.

2015.

0,-

2017.

2019.

2020.

4.000,-

4.400,-

4.800,-

5.700,-

Igénybevett szolgáltatások

1.200,-

1.500,-

1.800,-

2.200,-

2.600,-

Irodabérlés és egyéb működési kia.

1.900,-

2.100,-

2.300,-

2.600,-

2.900,-

Hazai és nemz. szövetségek tagdíjai

80,-

150,-

170,-

180,-

250,-

Reprezentációs költség

900,-

1.000,-

1.100,-

1.200,-

1.600,-

Közterhek, értékcsök. leírás, stb.

350,-

2.500,-

2.900,-

3.500,-

4.200,-

4.430,-

11.250,-

12.670,-

14.480,-

17.250,-

Összesen:

Az összegek ezer Forintban értendők!
3.4.2. Szövetségünk sportszakmai költségeinek tervezete;
Költség megnevezése

2013.

2015.

2017.

2019.

2020.

Pályabérleti díjak

8.500,-

9.100,-

9.500,-

11.000,-

11.500,-

Sportfelszerelések vásárlása

1.800,-

2.400,-

2.800,-

3.500,-

3.800,-

Érem, oklevél, serleg beszerzése

1.300,-

1.450,-

1.600,-

1.800,-

2.000,-

Egyéb sportszakmai kiadások

1.870,-

2.300,-

2.600,-

3.300,-

3.600,-

15.000,-

15.000,-

16.000,-

19.000,-

20.000,-

4.450,-

5.000,-

5.400,-

6.100-

6.300,-

32.290,-

35.250,-

37.900,-

44.700,-

47.200,-

Válogatott csapatok költségei
Egyéb költségek

Összesen:

Az összegek ezer Forintban értendők!
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3.4.3. Szövetségünk várható bevételeinek tervezete;
Bevétel megnevezése

2015.

2017.

2019.

2020.

8.000,-

13.000,-

14.000,-

16.500,-

17.500,-

10.600,-

11.500,-

12.000,-

13.000,-

14.000,-

Tagdíjak

1,400,-

2.000,-

2.400,-

3.000,-

3.300,-

Nevezési díjak

8.600,-

9.000,-

10.000,-

11.000,-

12.200,-

Pályázati támogatások

2.000,-

2.500,-

3.000,-

4.000,-

4.200,-

Egyéb sportszakmai bevételek

3.100,-

3.500,-

4.000,-

4.600,-

5.000,-

Reklám bevételek

1.500,-

1.800,-

2.000,-

2.500,-

3.000,-

Rendezvény szervezés

1.600,-

2.000,-

2.300,-

2.600,-

2.800,-

Egyéb vállalkozási bevételek

1.000,-

1.500,-

1.700,-

2.100,-

2.500,-

37.800,-

46.800,-

51.400,-

59.300,-

64.500,-

Központi költségvetésből származó
Szponzori támogatások

Összesen:

2013.

Az összegek ezer Forintban értendők!
3.4.4. Szövetségünk gazdálkodási egyenlegének várható alakulása;
Bevételek és kiadások
megnevezése

2013.

2015.

2017.

2019.

2020.

Alaptevékenységből származó bev.

33.700,-

41.500,-

45.400,-

51.600,-

55.700,-

Vállalkozási tev. származó bevétel

4.100,-

5.300,-

6.000,-

7.200,-

8.300,-

37.800,-

46.800,-

51.400,-

59.300,-

64.500,-

Alaptevékenységhez kapcs. kiadások

34.900,-

43.300,-

46.870,-

54.980,-

59.650,-

Vállalkozási tev. kapcsolódó kiadások

2.450,-

3.200,-

3.700,-

4.200,-

4.800,-

37.350,-

46.500,-

50.570,-

59.180,-

64.450,-

450,-

300,-

830,-

120,-

50,-

Bevételek összesen

Kiadások összesen

Egyenleg:

Az összegek ezer Forintban értendők!
3.4.5. Kereskedelmi szerződésekből származó becsült bevételek;
Sportágunk eddig még jutott hozzá ilyen jellegű bevételekhez. A WCF komoly díjat
fizet az Eurosport csatornát üzemeltető társaságnak a különböző curling versenyek
közvetítéséért, míg más sportágak komoly pénzt kapnak a közvetítési jogokért. Sajnos
hazánkban jelen állapotok szerint nehezen elképzelhető, hogy ilyen jellegű bevételre
szert tegyünk szövetségünk. Még akkor is, ha esetleg komoly világversenyt
rendeznénk.
Egyéb idevonatkozó tétellel sem tudunk reálisan számolni, így nem is tervezünk vele.
De ha mégis szert teszünk ezzel kapcsolatos bevételre, ígérjük, hogy azt teljes
mértékben a válogatott csapataink felkészülésére, versenyeztetésére, utánpótlás
programunk megvalósítására és sportág fejlesztési céljaink megvalósításával
összefüggő kiadások finanszírozására fogjuk fordítani.
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3.4.6. Az MCSZ pénzügyi fenntarthatósága;
Szervezetünk pénzügyi stabilitása igen ingatag. Annak ellenére, hogy működésünket
próbáljuk a lehető legoptimálisabban megszervezni, a költségeket a lehető
legminimálisabbra csökkenteni. De ennek tervezhetőségére jelen állapotok alapján
nem vállalkoznánk. Szövetségünk igen erőteljes fejlődésben van. Egyre jobb
nemzetközi eredményeket érünk el. Sajnos még nem látjuk, hogy az elért
eredmények, milyen állami, MOB támogatás növekedéssel járnak, milyen mértékben
növekszik sportágunkban az állami szerepvállalás, anyagi fedezet átvállalás, mennyire
kell továbbra is magunkra, sportolóink áldozatvállalására építenünk. Ráadásul nagy
kérdés, hogy sikerül-e kvalifikálnunk magunkat a 2018. évi téli olimpiára. Sőt szintén
talány még, hogy a vegyes-páros curling bekerül-e a téli olimpiai programjába. Mert
ha igen, akkor az akár érmes sikert is jelenthet. De ahhoz jelentős edzésmunkára,
nagyszámú felkészülési mérkőzésre, szakmai háttérre van szükség, amihez jelentős
anyagi fedezetre is szükség van, amit nagy mértékben a MOB-nak kellene fedezni.
Minden hasonló anyagunkban leírtuk, hogy ilyen mértékű fejlődés mellett, ilyen
komoly anyagi teher mellett nagyon fontos a jelentősebb állami pénzügyi támogatás.
Mindez nélkül szövetségünk pénzügyi helyzete sebezhető, likviditásunk bizonytalan.
Ez igaz rövid-, közép-, és hosszú távon is, bármely ciklusra lebontva.
3.5.

Verseny- és élsport

3.5.1. Versenyengedéllyel rendelkező felnőtt és szenior sportolókkal kapcsolatos becsült
létszám adatok;
2013

2015

2017

2019

2020

Felnőtt női igazolt versenyzők száma

Felnőtt versenyzők

62

85

100

110

140

Felnőtt férfi igazolt versenyzők száma

116

145

160

185

215

Szenior korú igazolt női versenyzők száma

1

5

10

10

15

Szenior korú igazolt férfi versenyzők száma

11

20

25

30

35

190

255

295

335

405

Összesen:

3.5.2. Curling versenynaptár tervezési és megvalósítási folyamata
Úgy gondoljuk, hogy az 1.4.4. pontban részletesen leírt versenynaptár tervezési
folyamaton jelen állapotok szerint nem kívánunk változtatni. Szezonális
versenynaptárt fogunk elkészíteni továbbra is, több lépcsős rendszerben.
Amennyiben női és/vagy férfi csapatunk bekerül a versenyszám világbajnokságára,
akkor egyes versenyek időpontját át kell gondolnunk. Természetesen ebben az
esetben a nemzetközi versenyeken való részvételt, az edzőtáborok számát növelni
kell. Ezt a folyamatot csak bonyolíthatja, ha a vegyes-páros curling is bekerül az
olimpiai programba, mert ebben az esetben ezt a versenyszámot fokozott
odafigyeléssel kell kezelnünk, a kapcsolódó tervezési folyamatokkal.
Eddig sem volt a versenynaptár megvalósításával. Mivel elég alapos, és széles szakmai
alapokon nyugszik a versenynaptár, az abban szereplő programok megvalósultak és
ezután is meg fognak valósulni. A versenynaptár ezután is alapként kezeli a kiemelt
nemzetközi versenyeket (olimpia, VB-k, EB-k), a felnőtt, szenior és utánpótlás
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tornákat, WCF rendezvényeket és hazai eseményeket. Ahogy eddig, ezután is
rendszeresen napirendi pont lesz elnökségi üléseinken a kiemelt versenyek
előkészülete, majd azok értékelése. A versenynaptárunk természetesen csak akkor
megvalósítható 100%-ig, ha a szükséges anyagi támogatást megkapjuk hozzá.
3.6.

Utánpótlás-nevelés

3.6.1. Utánpótlás korosztályok sportági versenyrendszere 2020-ig
Az eddigi hagyományoknak megfelelően az utánpótlás korú versenyzőknél első
sorban a lány és fiú csapat versenyszámra koncentrálunk. Ha a vegyes-páros is
bekerül az olimpiai programba, érdemes lesz akkor ezt a versenyszámot is beépíteni a
fiatalok versenyrendszerébe, de csak 16 éves kor felett.
Az eddigiekhez mérten, annyit biztosan bővülni fog versenyrendszerünk, hogy U15
korosztály számára is meghirdetjük 2014-2015. évi szezontól a lány és fiú országos
csapatbajnokságot, előreláthatólag egy abszolút kategóriában. Ez a bajnokság
hasonló lesz az U21 bajnoksághoz, 3-4 hétvégén, alapszakaszban körmérkőzéses
rendszerben, majd négy csapatos döntővel. Ennek a bajnokságnak a győztesére épül
majd a következő Olimpic Hopes Cup-ra készülő serdülő válogatott keretünk mind két
nemben.
Az országos ifjúsági bajnoki rendszert továbbra is „A” és „B” osztályokba sorolva
szeretnénk működtetni. Az „A” osztályt több hétvégi fordulóval, míg a „B” osztályt
egy hétvégén szeretnénk lebonyolítani.
2015. őszétől szeretnénk szezononként 2-3 nyílt (akár nemzetközi és összevont U15
és U21 korosztályok számára meghirdetett) utánpótlás tornát megszervezni. Ezek az
események más felnőtt curling versenyhez hasonlóan egy hétvégén, svájci vagy más
lebonyolítási rendszerben zajlana, általában 12-16 ifi illetve serdülő csapat
részvételével.
2015. vagy 2016. évtől szeretnénk regionális versenyeket is szervezni, elsősorban
helyi középiskolák között. Ennek persze alapfeltétele a megfelelő létesítmény háttér,
edzés feltétel és személyi háttér megléte. Ezen nagyon sokat kell majd dolgoznunk,
de az első idevonatkozó lépéseket már megtettük.
2015-2016. versenyévadtól reméljük, hogy az ország több pontján is tudunk majd
diák illetve utánpótlás curling versenyeket szervezni. Egy sikeres olimpiai kvalifikáció,
esetleg egy érem, az ezzel együtt járó televíziós közvetítések jelentősen lendítenének
sportágunk népszerűségén, a fiatalok ránk vonatkozó sportág választásán.
Ehhez persze az is kell, hogy megfelelő számú, felkészültségű, elkötelezett és
megfizetett edzővel, szakemberrel rendelkezzünk.
3.6.2. Utánpótlás korú versenyzők várható létszámadatai;
Utánpótlás versenyzők

2013.

2015.

2017.

2019.

2020.

Lány versenyzők száma

21

35

50

75

90

Fiú versenyzők száma

44

65

80

120

130

Összesen:

63

100

130

195

220
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3.6.3. Utánpótlás korú sportolók igazolási, átigazolási szabályai;
Nem mintha eddig gond lett volna, de a hosszú távú előretekintés, és a vonatkozó
elvárásoknak megfelelően 2014-ben megvizsgáljuk igazolási, átigazolási
szabályzatunkat, Megvizsgáljuk és összehasonlítjuk más sportág országos
szakszövetségeinek ezen előírásait. A szerzett tapasztalatok és a vonatkozó
jogszabályok alapján módosítjuk, egyúttal beépítjük a saját szabályzatunkba a
fiatalokat érintő „védelmi rendszereket”, továbbá a nevelő egyesületek érdekeit is
védő előírásokat.
3.6.4. Az MCSZ utánpótlás-nevelés fejlesztési koncepciója;
Bár soha nem hirdettünk meg világot megváltó terveket, programokat, de mégis
elszánt, tudatos szakszerű munkánk hatására folyamatosan előre tudunk lépkedni
ezen a szakterületen is. 2006-ban beindított „Curling suli” programunk által nagyon
sok diák ismerkedett meg sportágunkkal, tette meg az első lépéseket a curling
versenyzővé válás felé. Ebből a programból került ki Palancsa Dorottya is, aki éppen
2006-ban, az elsők között jelentkezett a képzésre. S lám, világbajnok lett belőle. De itt
kezdte a játékot Miklai Henrietta és Kalocsai Vera Ifi EB ezüstérmesek. Sőt meg kell
említenünk Balázs Dávidot, akinek sikereiről még majd hallhatunk.
Persze, mindemellett a sportklubokban is zajlik a fiatalok képzése, ahonnan Kiss Zsolt
(VB győztes), Szentannai Ágnes (Vegyes-csapat EB 3. hely, Ifi EB 2. hely) és Nagy
Tímea (Ifi EB 2. hely) került ki.
Mind a két képzési területen további nagyon tehetséges versenyzők formálódnak,
akik még komoly sikereknek lehetnek részesei. Reméljük elszántságuk megmarad.
Serdülő játékosaink még az alapoknál tartanak, de az Olimpiai Reménységek
Versenyére kiutazó 10 gyerek között nagyon ügyes játékosok formálódnak, akik 3-4
év múlva fognak igazán beérni. Bízunk benne, hogy elődeik eredménye inspirálja
majd őket a megfelelő edzésmunkára, versenyzésre.
A képzésbe szeretnénk bevonni mindazok, akik már versenyzőként is sokat letettek az
asztalra. Számítunk Nagy György tapasztalatára, stratégiai felkészültségére,
versenyzői rutinjára, habitusára. De ugyan így kérjük majd Szekeres Ildikó, Patonai
Ágnes, Ézsöl Gábor, Belleli Lajos és még sokan mások segítségét is.
„Curling suli” programunkat tovább szeretnénk fejleszteni. A budapesti bázis mellett
más vidéki városokban is szeretnénk majd beindítani a képzést a 2015-2016. évi
szezontól. Ehhez, ahogy már fentebb is leírtuk, létesítmény-, személyi-, és tárgyi
feltételeket kell kialakítani és folyamatosan biztosítani.
Ahogy fentebb leírtuk utánpótlás versenyrendszerünket is szeretnénk fejleszteni,
szélesíteni, kiegészítve nemzetközi ifi versenyekkel. Reméljük, lehetővé válik majd,
hogy fiatal klubcsapataink és ifi válogatott csapataink is minél több külföldi
korosztályos versenyen vehessenek részt, szerezve ezzel óriási versenytapasztalatot,
és életre szóló élményeket, barátokat. Ehhez is szükség lesz megfelelő felkészültségű
és elhívatott versenyzői gárdára, és persze megfelelő mennyiségű pénzre.
Mi már jó pár lépést megtettünk előre, reméljük a többit is sikerül megtennünk,
annak érdekében, hogy eljussunk egy olimpiára, és ott sikeresen szerepeljünk.
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Sportágunk fontos kiemelt nemzetközi versenye az U21 korosztály Európa
Bajnoksága. Néhány év kihagyás után, az elmúlt 2 évben már mindkét nemben
indítottunk csapatot a korosztályos kontinensviadalon. Az elmúlt két évben a lányok
nagyon jól szerepeltek, 2012-ben 6., míg idén a 2. helyen zártak. Mivel a csapatból
csak 1 játékos öregedett ki, így nagy esély van a jövő évi ismételt sikeres szereplésre.
Ráadásul ennek a csapatnak még 2015-ben is lehetősége szerepelni az U21-es
mezőnyében. Reméljük nagy sikerrel!
A fiúknál kicsit más a helyzet. Az idei csapatból 2 játékos öregedett ki, ráadásul az
egyik meghatározó versenyző, akinek pótlása nem könnyű, de dolgozunk rajta. A jövő
januári versenyen cél az 5-8. hely megszerzése, 2015-ben pedig majd meglátjuk. A
csapatban két 16 éves játékos is szerepel, akiknek bőven van idejük, hogy akár
komoly eredményt érjenek el, de velük szemben már most is komoly az elvárásunk,
persze most még csak a tapasztalatszerzés terén. Ők 2015-re fognak igazán beérni, és
utána is lesz még 3 évük ebben a korosztályban.
A korosztályos VB-n való részvételhez, meg kell nyerni az Ifi EB-t. Ez nem könnyű, bár
a lányok közel álltak hozzá. Reméljük 2 éven belül ez is sikerülni fog.
Szeretnénk részt venni az Ifjúsági Téli Olimpián és a 2016. évi Téli Universiade-n is.
Ezekkel kapcsolatos terveink, szakmai koncepciónk elkészítése folyamatban van.
Mindkettőn való részvételre van esélyünk. Természetesen a soron következő hasonló
eseményeken is szeretnénk képviselni hazánkat.
Utánpótlással kapcsolatos terveink:

Év

Utánpótlás
neveléssel
foglalkozó
SE-k száma

Utánpótlás
korú
versenyzők
száma

Curling
suliban
résztvevők
száma
tavasz / ősz

Ifi bajnokságban
résztvevő csapatok
Lány / Fiú

Ifi EB
helyezés
Lány / Fiú

2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.

9
10
12
14
16
16
20
20

80
90
100
120
145
170
195
220

20 / 24
20 / 24
24 / 30
30 / 32
40 / 50
45 / 60
55 / 65
60 / 80

8 / 12
10 / 14
12 / 16
12 / 18
14 / 20
15 / 22
17 / 25
20 / 27

6/6
8/8
6/6
5/5
6/6
6/6
5/5
5/5

VB
Helyezés
Női / Férfi

12 / 12
12 / 12
10 / 10
9/9
10 / 10
9/9
8/8
6/6

3.7. Curling a testnevelésben, az iskolai fizikai aktivitásban és diáksportban, valamint,
felsőoktatás sportjában;
3.7.1. Testnevelés és sport műveltségterületen implementálható sportági programok
bemutatása;
Az elkövetkező időszakban szeretnénk jelentősen megnövelni utánpótlás
hátterünket. Ennek keretében első körben a curling klubhoz közeli (Bp. XI. kerület, IX.
kerület, Budaörs, Törökbálint) iskolákat keresünk fel. Ajánlatot teszünk, hogy az adott
iskola diákjait vendégül látjuk rendszeresen curling edzések biztosításával. Hasonló
programot szeretnénk a Városligeti Műjégpályán és Debrecenben is meghonosítani. A
program keretében minden résztvevővel megismertetnénk sportágunk történelmét,
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eszközeit, szabályait és játékelemeit. Majd a program végén játéklehetőséget
biztosítunk a résztvevőknek. Sportágunk eléggé intellektuális és csapatépítő jellegű.
Ezért kiválóan beépíthető az iskolai testnevelés anyagába.
2014. januárjában szeretnénk első alkalommal megrendezni a „Magyar Curling
Napját”, amely egy nagyszabású jeges rendezvény lenne a Városligeti Műjégpályán.
Ehhez az eseményhez széleskörű média hátteret szeretnénk biztosítani, s szeretnénk
a azon több ezre vennének részt. A program komoly lehetőséget biztosítana
sportágunk megismeréséhez, kipróbálásához és népszerűsítéséhez. Az eseményre
nagyon sok iskolát és diákot várunk, amely biztosítaná az első lépéseket az iskolákkal
való komolyabb kapcsolatok kialakításához is.
Az idei évhez hasonlóan, az elkövetkező esztendőkben is szeretnénk aktívan
megjelenni a Téli Nagysportágválasztó” eseményen. Az idei óriási érdeklődésre való
tekintettel jövőre még szélesebb körű programot szeretnénk biztosítani.
Sportágunk kiválóan alkalmas cégek csapatépítő programjának. Ki kell dolgoznunk
annak rendszerét, hogy az igen összetett stratégia rendszerünk mennyire beépíthető
az iskolai tanrend valamelyik elemébe, vagy a testnevelési órákba. Úgy gondoljuk,
hogy ezt rövid időn belül mg fogjuk tudni oldani.
3.7.2. Sportszervezeteink
lehetőségek;

és

az

oktatási

intézmények

közötti

együttműködési

Első körben szövetségünk és a curling klubhoz közeleső iskolák kapcsolatrendszerét
kell kialakítani. Ehhez az első lépéseket megtettük, reméljük rövidesen elindult 1-2
iskolával az együttműködésünk, sportágunk oktatása.
Az egyik legfontosabb dolog ezzel kapcsolatosan, hogy rendszeressé válik a SOTE
Testnevelési Egyetem hallgatóinak curling oktatása. Így a jövendőbeli testnevelő
tanárok és sportszervezők, sportvezetők testközelből ismerhetik meg sportágunkat, s
reméljük ők majd a későbbiekben segítségünkre lesznek a curling népszerűsítésében,
a szükséges bázisok megteremtésében. November 11-én lesz ennek a programnak az
első eseménye.
Tagegyesületeink akkor tudnak nagyobb mértékben nyitni a tanintézetek felé, ha
saját jégfelülettel vagy szabad jégkapacitással fognak rendelkezni. Ehhez az kell, hogy
első körben a IX. kerületben és Debrecenben megnyíljon az új jégcsarnok, s ott
hozzáférhető legyen szabad jégidő. A további személyi és tárgyi feltételeket mi
megpróbáljuk biztosítani. Ehhez hozzávehetjük az esetlegesen a Városligeti
Műjégpályával közösen megvalósítandó curling képzési programot, amihez
szeretnénk majd bevonni tagegyesületeinket is.
A következő lépcsőben, a meglévő tapasztalatok alapján szeretnénk más fővárosi
kerületekben (IV., XV., XX. kerületek) is szeretnénk beindítani curling programunkat,
amihez szövetségünk és az ott tevékenykedő tagszervezeteinket szeretnénk bevonni.
Ha sikerül megvetnünk lábunkat vidéki városokban, akkor minél előbb ott is
szeretnénk hasonló bázisokat, utánpótlásképzést és testnevelési órán belüli curling
oktatást megszervezni. Ennek szervezeti hátterét a helyi tagszervezetünk
biztosíthatná.
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3.7.3. 2020-ig a tehetséggondozást szolgáló és kettős karrier programok helyzetének
javítását célzó intézkedéseink a sportágban;
A tehetséges gyerekeket első körben a kiemelt eredményeket elérő egyesületeink
utánpótlás csapataihoz irányítjuk, ahol jól felkészült szakemberek foglalkoznak velük.
A legügyesebb játékosaink a serdülő vagy az ifjúsági kerethez is csatlakozhatnak, ahol
további edzésekkel, edzőtáborokkal, hazai és nemzetközi mérkőzésekkel
gyarapíthatják tudásukat.
Amennyiben terveinknek megfelelően jelentősen növekszik az utánpótlás hátterünk,
havonta rendezni fogunk egynapos központi felkészítéseket, a válogatott csapatok
edzőinek irányításával.
Július közepétől 4 napos „Curling Camp” programot szervezünk, ahol napi 3 jeges
edzéssel, 2 taktikai felkészítéssel képezzük majd a fiataljainkat. A legügyesebbeket és
elszántabbakat beiskolázzuk a WCF által szervezendő nemzetközi ifjúsági curling
táborba, ahol a világ legjobb utánpótlás edzői foglalkoznak a résztvevőkkel.
Természetesen a legrátermettebb fiatalok fejlődését, edzés munkáját folyamatosan
figyelemmel kísérjük. Anyagi lehetőségeinktől függően megpróbáljuk biztosítani,
hogy ezek a gyerekek, minél több nemzetközi versenyen vegyenek részt.
Idei évtől már vannak olyan 9. osztályos sportolóink, akik sportosztályba járnak
Pesterzsébetre, így a szükséges iskolai háttértámogatást is megkapják.
Legügyesebb középiskolás korú diákjaink számára megpróbáljuk elősegíteni, hogy a
WCF által patronált kanadai curling suli programba bekerüljenek. Ezen Kalocsai Vera
már sikerrel részt vett. Ennek keretében a kiválasztott játékosok 9 hónapra Kanadába
költöznek egy körlinges családhoz. Onnan járnak a kiválasztott középiskolába tanulni,
ahol angol vagy francia nyelvű iskolai képzésben részesülnek. Emellett minden
hétköznap reggel és délután curling edzésen vesznek részt, a helyi klubban, kiemelt
képesítési edző irányításával. Mindemellett rendszeresen részt vesznek utánpótlás és
felnőtt versenyeken is. Sőt egyes esetekben híres, eredményes kanadai csapatban is
játszhatnak. Ez az intenzív képzés a curling tudásuk jelentős fejlődése mellett komoly
nyelvtudást is biztosít a résztvevőknek. Jelenleg Palancsa Dorottya beiskolázása van
folyamatban.
Sportágunk igen intellektuális hátérrel rendelkezik. Középiskolában végzett
sportolóink egytől-egyik felsőfokú tanintézetben tanul tovább, így iskolai fejlődésük,
hátterük megoldott, még akkor is, ha ez néha az edzés munkájuk mennyiségére
kihatással van. Az ifi válogatottak edzéseinél próbáljuk figyelembe venni iskolai
leterheltségüket. Komoly gond, hogy az Ifjúsági EB, január elején, pont a téli
vizsgaidőszakban van. Ezt valahogy meg kell tudnunk oldani, de sajnos pont egy
játékosunknál ez nem sikerült, így ő 2014-ben nem tud ott lenni a versenyen.
Odafigyelünk versenyzőink tanulmányaira, törekszünk arra, hogy továbbtanuljanak.
Úgy gondolom, ez nem lesz gond a most érettségizni fogó 3 lány ifi válogatottunknál
sem. Palancsa Dorottya TF-re való felvételijét – lehetőségeinkhez mérten – segítjük,
szakmailag támogatjuk felkészülését.
Komoly segítség 3 fiatal sportolónk esetében a Gerevich Sportösztöndíj által nyújtott
anyagi támogatás. Így ők még többet tudnak edzeni, versenyezni, amelynek részbeni
költségét (nem a teljes részt) ebből a forrásból tudják finanszírozni. Reméljük, jó
eredményeinknek köszönhetően 2014-től megemelt kerettel tudunk majd
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gazdálkodni, növelve ezzel a támogatottak számára biztosított összeget, illetve
bővíteni tudjuk az érintettek körét.
Fiatal játékosainkat rendszeresen bevonjuk a különböző curling programok
megszervezésébe, lebonyolításába, segítve ezzel őket a sportélethez való
közvetlenebb kapcsolódáshoz. Kiss Zsolt – közgazdasági diplomája mellett –
főállásban már sportszervezéssel foglalkozik, emellett sportedzői (curling) képzésre is
ját. Szeretnénk a közeljövőben több fiatal curling játékosunk is elvégezné a TF-et,
vagy más sportedzői, sportszervezői képzést.
Sportágunkban több cégvezető is dolgozik. Kérjük az ő segítségüket, hogy
felsőoktatási hallgatóink szakmai gyakorlatát, majd elhelyezkedését segítség. Ennek
keretében már több játékosunknak is sikerült elhelyezkednie.
3.7.4. Sportági
versenyrendszerünk
kapcsolatrendszere;

és

a

diákolimpiai

versenyrendszer

Ahogy fentebb már írtuk, jelenleg nem rendezünk diákolimpiai versenyeket.
Elnökségünk nem döntött ennek az elvnek a megváltoztatásáról. Úgy gondoljuk, hogy
az elkövetkező 1-2 évben, nem fog változni ezzel kapcsolatos elvünk. Akkor van
értelme diákolimpián rendezni, ha vidéken is kialakulnak bázisaink, és megfelelő
felkészültségű szintre jutnak az ott tanuló diákok, vagy legalább pár alkalommal már
részt vettek curling edzésen. Amennyiben mégis kapcsolódunk ehhez a
versenyrendszerhez, azt első sorban középiskolások körében, két korcsoportban
tudjuk elképzelni, és csak lány illetve fiú csapat kategóriában. Diákolimpián első
sorban azokat szeretnénk majd versenyeztetni, akik nem tagjai egyetlen „A”
osztályban szereplő ifi csapatnak sem. A versenyt mindenképpen egy napon vagy
hétvégén bonyolítanánk le, valamelyik hoki pályán, ahol legalább 4 sávot ki tudunk
alakítani, annak érdekében, hogy minél látványosabb és magával ragadóbb legyen az
esemény. Természetesen, a szükséges curling jégfelület kialakításával járó
többletmunkák szövetségünk szakemberei elvégeznék.
Legkorábban diákolimpia versenyt a 2015-2016. évi versenyszezonban tudunk
elképzelni, minimum 12 csapat részvételével. Úgy gondoljuk, hogy ezt követően az
első két évben évente összesen 4-5 csapattal nőne a résztvevők száma, majd 2018-tól
kb. 20-24 csapattal zajlanának a versenyek. Persze, mindez csak akkor képzelhető el,
ha a létesítmény helyzetünk megfelelően alakul. A legtehetségesebb játékosokat
megpróbálnánk a lehető legoptimálisabb nevelő egyesülethez irányítani.
3.7.5. Versenyrendszerünk és az egyetemi-főiskolai versenyrendszer kapcsolatrendszere;
Ennél a korosztálynál is hasonló a helyzet, mint az előző pontban leírtaknál. Kb. ugyan
úgy a 2015-2016. évi szezontól elképzelhető, hogy beindítjuk versenyrendszerünket a
felsőfokú tanintézetek hallgatóinak is, de ez pénzügyi forrásainktól is függ. A versenyt
itt is egy napon vagy hétvégén szeretnénk megrendezni, a résztvevők számától
függően. Szeretnénk ezt a versenyrendszert is országosan meghirdetni, de egy
helyszínen lebonyolítani. A résztvevő csapatok száma is várhatóan az előző pontban
leírt adatokhoz hasonlóan alakulna. A legtehetségesebb játékosokat megpróbálnánk
a lehető legoptimálisabb (város és edzés időpont) felnőtt csapatokhoz irányítani.
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3.8.

Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés, képesítések a sportágban

3.8.1. Sportszakembereinket érintő jövőkép
Sportágunk hazai fejlődésével remélhetőleg sportszakemberink jövő képe is javulhat.
Fennállásunk óta szakembereink ingyenesen látják el feladatkörüket. Sőt nem egy
esetben előfordult, hogy ők fizették a versenyek kapcsán előforduló utazási és
szállásköltségüket is. Sajnos erre a területre egyáltalán nem, illetve utóbbi években
már minimálisan kaptunk állami támogatást.
Szakemberképzésünkkel, OKJ végzettség megszerzésének lehetőségével talán előre
tudunk majd lépni. A szélesedő feladatkörünkkel talán együtt jár majd az anyagi
források növekedése is. Amennyiben több helyen is tudunk majd utánpótlás bázist
kialakítani, testnevelési órák keretében edzéseket tartani, talán munkabért is tudunk
fizetni majd az érintett edzőknek.
Reméljük sikereink révén majd mi is csatlakozni tudunk az állami sportvezetés és a
MOB által finanszírozott edzői programokhoz, támogatási rendszerekhez, amivel 1
vagy 2 főállású edzőt is tudnánk javadalmazni.
Meg kell oldani, hogy a szövetségi és klubedzők egy jelentős köre részesedjék edzői
munkájáért anyagi juttatásban. Ekkor talán ez a tevékenység is megbecsültebb és
keresettebb lesz, amivel együtt járhat az edzők önképzése, felkészültségének javítása.
3.8.2. Sportszakember képzésünk és továbbképzésünk fejlesztési lehetőségei;
A most zajló középfokú edzőképzésünket előre láthatólag minden második évben
szeretnénk megszervezni. Persze nem kizárt, megfelelő létszámú jelentkezés esetén
köztes esztendőben is az oktatás megtartása.
Szeretnénk, ha egy-két éven belül a TF-en vagy más felsőfokú tanintézetben
diplomás, curling szakedzői képzést is be tudnánk indítani. Ezzel kapcsolatosan 2014.
márciusában kezdjük el az egyeztetést, így talán a 2015-2016. tanévben már
választható lesz ez a lehetőség is.
Természetesen aktívan szeretnénk részt venni a WCF szakirányú képzésein. Az igazi
curling edzői tudás elméleti és gyakorlati alapjait rendszerezetten itt lehet
megszerezni. Szeretnénk idehaza is szervezni évente, kétévente alapfokú instruktor
képzést tartani a világszövetséggel közösen, magyar nyelven, szinkron tolmáccsal.
De szeretnénk, ha játékosaink, edző jelöltjeink a külföldön megtartandó oktatásokon
is részt vennének. Ennek alapfeltétele a megfelelő szintű angol nyelvtudás. Úgy
gondoljuk, hogy a WCF az elkövetkezőkben továbbfejleszti ez irányú oktatásait, új
képzési formák kialakításával is.
A WCF tervezi edzői továbbképzések megtartását, amihez mi is szívesen csatlakozunk.
Ilyen kurzus megtartására, helyszín biztosítására 2014-től mi is szívesen vállalkozunk.
Ezzel működő edzőink tudásának felfrissítését, aktuális információk megszerzését
tudnánk elérni.
Alapfokú hazai bíróképzést minden évben tervezünk, és próbálunk beiskolázni
versenybírókat a WCF képzésére is.
Amennyiben a tárgyalt időszakban idehaza vagy külföldön bármilyen hasznos
kezdeményezés, képzés jönne létre, mi szívesen kapcsolódunk ahhoz.
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Alapfokú
curling
instruktor
(Level 1)

Alapfokú
curling
instruktor
(Level 2)

Középfokú
curling
instruktor
(Level 3)

BSU
Középfokú
curling edző
képzés

Curling
Szakedző

Nemzetközi
Bírói
Vizsga
(Level 2)

Nemzetközi
Bírói
Vizsga
(Level 1)

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

2013.

2

5

0

8

1

8

1

8

0

0

2

1

7

10

2015.

4

8

1

9

2

9

3

10

0

0

3

3

10

12

2017.

6

10

2

10

3

10

4

11

0

0

4

4

11

14

2019.

7

11

3

12

4

11

5

12

2

3

4

4

11

14

2020.

8

12

4

13

5

12

6

13

3

5

5

5

11

14

3.8.3. Szövetségünk szerepe a képzési programokban;
A fentebb felvázolt képzési programok elképzelhetetlenek szövetségünk szervező,
irányító tevékenysége nélkül. Eddig is komoly szerepet vállaltunk az oktatások
előkészítésében, a tematika kialakításában, a feltételrendszerek biztosításában. A
BSU által beindított curling edzőképzés szakirányú képzési tematikáját, gyakorlati és
vizsgarendszerét is mi dolgoztuk ki, rengeteg munkaórát beleölve a feladatba.
Úgy gondoljuk ez nem lesz másként ezután sem. Szövetségünk továbbra is szervezi,
meghirdeti az oktatásokat, toboroz azokra, és segít a képzések lebonyolításában is.
Reméljük a TF-en és más budapesti és vidéki egyetemi centrumokban sikerül majd
beindítani curling szakemberképzést, amiben biztos jelentős szakmai munkát kell
majd végeznünk, a szükséges tematika és vizsgarendszer kialakításával, az ott folyó
munka segítésével.
3.8.4. Az MCSZ Képesítési Szabályzatának tervezett módosításai;
Az 1.7.4. pontban részletesen bemutattuk vonatkozó szabályzatunkat, a szükséges
képzési előírásokat. Amennyiben a jogszabályok és vonatkozó rendeletek elő fogják
írni bizonyos módosítások végrehajtását, az előírásoknak megfelelően, határidőn
belül, megfelelő tartalommal módosítani fogjuk azt. Jelen állapotok alapján nem
tudunk szükséges változtatásokról.
3.8.5. Önkéntesek jelenléte sportágunkban;
Sportágunk hazai léte az önkéntesekre épül. Ahogy már többször is leírtuk, nálunk
mindenki díjmentesen tevékenykedik, a tisztségviselőktől, az edzőkön át, a
versenybírókig. Úgy gondoljuk, hogy sportágunk működése hosszútávon is ezekre a
segítőkre, önkéntesekre épül. Velük együtt szervezzük és bonyolítjuk le a
versenyeket, tarjuk meg a curling suli edzéseit, jelenünk meg a különböző kisebbnagyobb sportág népszerűsítő eseményeken, bemutatókon. Ők segítenek a
versenyek alkalmával a főzésben, a sütemények elkészítésében, a rámolásban, a
szervezési teendők ellátásában, és még sorolhatnánk. Reméljük, számuk évről-évre
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növekedni fog. Ezeknek és az új önkénteseknek komoly szerepük lesz a vidéki bázisok
kialakításában, fejlesztésében és működtetésében. Reméljük sikerül őket
megtalálnunk, és aktivizálnunk. Ezeknek a segítnek a száma jelenleg is kb. 30 főre
tehető, de bízunk benne, hogy számuk évente kb. 10-12 fővel nőni fog.
3.9.

Egészségvédelem a sportág révén

3.9.1. Kezdeményezéseink a szabadidősport területén;
Sportágunk biztos hátterét a széleskörű, komoly tömegbázisra épülő szabadidősport
jelentheti. Curlingben könnyen be lehet csatlakozni a versenysport szférába is. Ezútán
is rendszeresen megszervezzük Kő Kupa elnevezési szabadidősportos versenyünket.
Havonta, kéthavonta megtartjuk „Nyílt Curling Napunkat”, itt bárki kipróbálhatja
sportágunkat valamint kapcsolódhat klubjaink valamelyikéhez. Reméljük ettől a téli
szezontól rendszeresen meg tudunk jelenni hétvégenként a Városligeti Műjégpályán,
ahol bárki ingyen kipróbálhatja sportágunkat, szakemberek felügyelete mellett.
Reméljük így sok gyerekhez, fiatalhoz, felnőtthöz és szenior korúhoz el tudunk jutni.
Szeretnénk ugyan itt ingyenes kis versenyeket is szervezni, amit szeretnénk széles
körben meghirdetni, Ennek a programnak az egyeztetése folyamatban van a
létesítmény vezetőivel.
Cégeknek, baráti társaságoknak továbbra is tartunk oktatást, biztosítunk
játéklehetőséget. Sőt továbbra is évente két alkalommal megszervezzünk vállalatok,
vállalkozások curling versenyét.
Amennyiben sikerül vidéki bázisainkat megerősíteni, ott is hasonló programokat
szereznénk megrendezni. Reméljük, ha ez összejön, akkor akár országos szintű
szabadidős curling versenyt is le fogunk tudni bonyolítani.
Ezen a területen persze a legfontosabb a curling minél szélesebb körü
megismertetése, elfogadtatása, megszerettetése. Ehhez szeretnénk majd egy
népszerűsítő kampányt beindítani, amihez a WCF-től is kapunk majd anyagi és
szakmai segítséget. Az elkövetkező években sok vidéki városba szeretnénk eljutni,
ahol a helyi jégpályán tartanánk meg fél vagy egész napos programunkat.
Szabadidős sporttal kapcsolatos terveink:

Év

Curling
Rekreációs
sporttal
foglalkozó
SE-k száma

Rekreációs
versenyrendszerben
résztvevő
csapatok

2013.
2014.

6
8

6
10

Rekreációs
versenyrendszerben
résztvevő
játékosok
száma
10 / 16
16 / 20

2015.

9

14

20 / 24

2016.
2017.
2018.
2019.
2020.

10
12
14
15
16

18
24
26
30
32

20 / 24
24 / 30
24 / 30
24 / 30
30 / 32
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Népszerűsítő kampány
tervezett
helyszínei
Bp., Győr, Debrecen, Kaposvár, Szeged, Pécs
Bp., Debrecen, Esztergom, Zalaegerszeg,
Veresegyház, Szeged
Bp., Nyíregyháza, Pécs, Győr, Szombathely,
Miskolc
Későbbi döntés szerint
Későbbi döntés szerint
Későbbi döntés szerint
Későbbi döntés szerint
Későbbi döntés szerint

3.9.2. Egészségfejlesztő fizikai aktivitást/testmozgást szolgáló tervezett programjaink
A fentebb leírt programok jól beilleszthetők ebbe a pontba is. Sportágunkkal
kapcsolatosan érdemes azt figyelembe venni, hogy azt hidegben, hosszú időn
keresztül végezzük. Ezért ez persze együtt járhat, meghűléssel, ízületi problémákkal,
de mindenképpen erősíti az immunrendszert, az állóképességet.
Sajnos, mi sok más sportággal kapcsolatosan nem tudunk sok, nagyszabású eseményt
szervezni speciális jégigényünk miatt, de szívesen kapcsolódunk más szövetség ilyen
jellegű kezdeményezéséhez. Erre eddig is már több példa volt. Az elkövetkező
időszakban is lesznek majd felénk hasonló megkeresések.
3.9.3. Az aktív időskor és generációk közötti párbeszéd elősegítésére irányuló
programjaink;
Az előző ponthoz hasonlóan itt is jelezném, hogy szívesen kapcsolódunk bármilyen
idetartozó kezdeményezéshez. Sportágunk idős korban is űzhető, de ehhez azért kell
némi előképzettség. Tervezzük, hogy felvesszük a kapcsolatot néhány idősekkel
foglalkozó önkormányzati „Nyugdíjas Klubbal”, és a sportágunk egy könnyített,
speciális curling kő elengedést segítő bottal űzött változatát megismertetjük velük.
Erről rövidesen tárgyalunk a Főváros XI. kerületi Önkormányzatának vezetőivel.
Ha sikerrel jár kezdeményezésünk, egy idő után más polgármesteri hivatalok is meg
fogunk keresni. Jelenleg is több alkalommal is együtt versenyeznek a legfiatalabbak
és a legidősebbek is. Nálunk korosztályi problémák nem igen fordulnak elő. Fiataljaink
tisztelik az idősebb sporttársaikat, míg a tapasztaltabb versenyzők szívesen segítik az
ifjabbakat.
3.10. Társadalmi befogadás;
3.10.1. Fogyatékossággal élők curling sportja;
Elsődlegesen a siketek curling élete, ami meghatározó sportágunkban. Ahogy erről
már beszámoltunk, ők azok, akik aktívan részt vesznek már hosszú évek óta
tevékenységünkben. Az ő munkájuknak, finanszírozásuknak elősegítése érdekében
kezdeményeztük tagfelvételünket a Magyar Paralimpiai Bizottságba, aminek eljárása
folyamatban van. A siketek sportolók részt vesznek versenyeinken, indulnak
csapatbajnokságunkban. Szeretnénk, ha létrehoznák utánpótlás bázisukat, amihez
több kedvezményt is biztosítunk számukra. Reméljük, hogy az MPB-nek
köszönhetően az előttünk álló években fejleszteni tudjuk/tudják a siketek curling
életét, a versenyrendszerünkben és szabadidős curling életünkben részt vevők
számát.
Sportágunkban a kerekes székes curling része a Téli Paralimpiai Játékoknak. Eddig
még nem próbálták ki idehaza ezt a versenyszámot, de Gömöri Zsolt MPB elnökkel
folytatott egyeztetéseink során megállapodtunk abban, hogy a közeljövőben
segítséget kapunk, ennek a versenyszámnak hazai meghonosításához. Ehhez persze
akadálymentesíteni kell a curling klubot, amihez mindenképpen külső anyagi
támogatásra van szükség. Ráadásul ide segítőkre és szakemberekre is szükség lesz.
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Szintén a curling könnyített – segéd bottal űzött és söprés nélküli – változatát tudnák
játszani a transzplantáltak. Rövidesen az MPB-n keresztül velük is felvesszük a
kapcsolatot, és tartunk bemutató jellegű rendezvényt. Reméljük ebből a körből is
csatlakoznak majd hozzánk érdeklődők.
3.10.2. Nők helyzetének javítása sportágunkban;
Sportágunk azon kevesek közé tartozik, ahol együtt versenyezhetnek nők és férfiak,
teljesen egészségesek, vagy fogyatékkal élők. Sportágunk a sportszerűségre és
egymás tiszteletére épül. Versenyrendszerünkben csak az országos bajnokság esetén
van nemi szétválasztás, minden egyéb versenyek koedukáltan zajlanak, ugyanazokkal
a feltételekkel. Az esélyek is nagy mértékben megegyeznek. A 2012. évi Magyar Kupát
például az UTE Női csapata nyerte, azt megelőzően pedig a Westbay SC hölgyei. Úgy
gondoljuk, hogy sportágunkban nincs nemi diszkrimináció, sőt a WCF elnöke is nő. Az
MCSZ tisztségviselői összetételét bemutattuk. Úgy gondoljuk, hogy a tisztségviselők
megválasztása ezek után sem nemi alapon, hanem rátermettség és vállalási szándék
alapján fog eldőlni. Minden segítő kézre, önkéntesre, tisztségviselőre szükségünk van.
3.10.3. Kisebbségek, veszélyeztetett vagy más hátrányos helyzetben lévők sportágunkban;
Ebben a kérdéskörben sem tudunk újat mondani. Mindenkit szívesen látunk
sportágunkban, aki elfogadja alapszabályunkat, versenyszabályunkat, hajlandó
felkészülni és tisztességesen versenyezni. Ehhez persze szükség van szabadidő és
anyagi források feláldozására is, a vállalt szintnek megfelelően. Ahogy eddig is, ezután
is elképzelhető, ha kell és ha tudjuk segítjük a rászorulókat. Ez akár történhet
jótékonysági rendezvény megszervezésével, a bevétel felajánlásával. Előfordult már
olyan, hogy az ifjúsági illetve siket sportolók nemzetközi versenyen való részvételéhez
adtunk össze magánszemélyekként pénzt, s támogattuk ezzel a rászorulókat,
alkalmanként 100-200 ezer Forinttal. Ez ezután sem lesz másként.
3.10.4. Határon túli magyarok curling életének segítése;
Jelenleg Erdélyben élő magyar curling játékosok oktatásához, felzárkóztatásához
tudunk segítséget nyújtani. November 22-24. között 10-en vesznek részt Budapesten
felkészítésen. A szomszédos országok szövetségeivel nagyon jó a kapcsolatunk. De
sem Szlovákiában, sem Horvátországban és sem Ukrajnában nem találkoztunk az
ottani versenyeken magyar származású curling játékossal. Ha ilyen elő fog fordulni,
mindenképpen kiemelten fogjuk kezelni a kérdést. A Román Curling Szövetségnek
Brassóban van a székhelye, velük nagyon gyümölcsöző a kapcsolatunk, több közösen
futó projektünk is van, többek között fiatalok közös felkészítésére, versenyeztetésére.
3.11. Erőszak és az intolerancia megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem;
Szerencsénkre ezek a fogalmak ismeretlenek sportágunkban. Mi a sportszerűséget,
egymás tiszteletét tartjuk szem előtt. Éppen ezért ilyen jellegű probléma fennállásunk
óta nem fordult elő. Reméljük nem is fog. Éppen ezért a szurkolói háttér, a szurkolói
viselkedés, szokás is egészen más, sokkal konszolidáltabb, mint más sportágaknál.
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Bízunk benne, hogy növekedni fog a versenyeinken megjelenő nézők száma, de úgy
gondoljuk, hogy ez nem fog együtt járni a viselkedésbeli szokásaink elfajulásával.
Reméljük, nem lesz rá szükség, de ha előfordul probléma, mindenképpen kezelni
fogjuk a kérdéskört.
3.12. Dopping elleni küzdelmünk és a sportfegyelmi felelősség rendszere az MCSZ-en
belül;
3.12.1. Az MCSZ doppingellenes szakmai programja;
A curling nem tartozik a dopping érzékeny sportágak közé. Még nemzetközi
gyakorlatban sem hallottunk idevonatkozó problémáról. Persze nem dugjuk homokba
a fejünket és nem áltatjuk magunkat illúziókkal, ezért odafigyelünk erre a
problémakörre is. Főleg most, amikor egyre jobban terjednek a parti drogok, az
érintett tudatán kívül pohárba tett kábítószeres ügyek száma.
Éppen ezért mi is szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a probléma megelőzésére.
Ennek érdekében is létrehoztuk Anti-Dopping Bizottságunkat.
Az elkövetkező időszak kiemelt dopping ellenes feladatai:
- Évente minimum 1 alkalommal szakelőadás megtartása sportolóink számára.
- Honlapunkon az aktuális aloldalon a vonatkozó információk, tájékoztatók
tárolása.
- A MACS és a HUNADO által megküldött körlevelek továbbítása sportolóinknak és
szakosztály vezetőinknek.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a válogatott keret ez irányú tájékoztatására, a szabályok
szigorú betartatására.
- Tájékoztatjuk az érintett sportolóinkat a MACS honlapján történő regisztráció
szükségességéről, a „holléti nyomtatvány” folyamatos vezetésének szabályairól.
- Minden válogatott sportolónk, aki EB-re vagy VB-re utazik aláírja az idevonatkozó
„Release Agreement” nyilatkozatot, vállalva ezzel a doppingmentes felkészülést és
versenyzést, a sportszerű játékot.
- Biztosítjuk az esetleges mintavételezéshez szükséges feltételeket.
- Részt kívánunk venni a MACS és a HUNADO szakirányú előadásaink, képzésein.
- Működtetjük az MCSZ Anti-Dopping Bizottságát.
- Eleget teszünk a szükséges jelentési és beszámolási kötelezettségünknek.

3.12.2 MCSZ doppingellenes tevékenysége;
A felvetett kérdésekre a 1.11.2. alpontban részletesen kitértünk. Ott leírtuk az itt
kért szempontokat.
3.13. Együttműködés és kommunikáció;
Szélesíteni kívánjuk hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünket.
Véleményünk szerint a MOB munkatársaival jó a kapcsolatunk, de szeretnénk ezt az
együttműködést még hatékonyabbá tenni.
Úgy gondoljuk, hogy a téli olimpiai sportágakat magukba foglaló országos
szakszövetségeknek jobban együtt kéne működniük, közös programok, népszerűsítő
rendezvények, marketing és szponzoráció tekintetében.
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Sikeres tagfelvételünk után a Magyar Paralimpiai Bizottsággal is szorosabb lesz a
kapcsolatunk, és előreláthatólag nagyon sok közös feladatunk, programunk lesz.
Mindenképpen szélesíteni kell sportszervezeti hátterünket, elsősorban vidéken,
amihez új munkakapcsolatok kialakítására lesz szükség. Ez hasonlóan igaz az ország
jégpályáinak üzemeltetőire, új beruházóira és tulajdonosaira is.
A WCF-ben meg kell erősítenünk szerepünket és 4 éven belül sikeresen kell jelölnünk
elnökségi és bizottsági tagokat.
Nyitottak vagyunk minden sportszakmai szervezettel való együttműködésre.

Belső kommunikáció

Belső kommunikációnk legfontosabb eleme szövetségünk hivatalos honlapja
(www.curling.hu). Itt tesszük nyilvánossá szervezetünk összes hivatalos anyagát
(határozatok, jegyzőkönyvek, versenykiírások, versenyeredmények, felhívások,
közérdekű információk, stb.), itt működtetjük nyilvános fórumunkat is.
A szakosztályvezetők, csapatvezetők, játékosok elektronikus levél útján is megkapják
a fontosabb dokumentumokat, meghívókat, hazai és külföldi szakmai anyagokat. A
szélesebb versenyzői kört érintő iratokat a curling klub faliújságára is kihelyezzük. A
belső levelező rendszerünk jól működik. Fontosabb, átfogó kérdések előzetes
egyeztetése érdekében létrehoztuk „Elnöki Klub” intézményünket, amelyet
alkalmanként hívunk össze, ahol kötetlen formában beszéljük meg az új javaslatokat,
elképzeléseket. Ezeket az elemek fent kívánjuk tartani és a számítástechnika és a
távközlés fejlődésével, azok használatával szeretnénk kommunikációs rendszerünket
bővíteni. Ez szervezetünkön belül a Fejlesztési Bizottság feladata. Rövid- és középtávú
feladatunk lesz az okos telefonokra, tabletekre specializált programok kifejlesztése,
alkalmazása.

Külső kommunikáció
Elnökségünk kiemelt feladatai között szerepel a külső kommunikáció javítása, szélesítése.
Lehetőségeinkhez képest, próbálunk egyre nagyobb hangsúlyt fektetni erre a kérdésre.
Sajnos anyagi lehetőségeink igen korlátozottak, így ezzel kapcsolatos tevékenységünk is
közepes eredményt ért el. De bízunk benne, hogy folyamatos sajtóanyagainkkal egyre
hatékonyabbak és ismertebbek leszünk.
A tv csatornák sportműsorainak stábjait nem lehet könnyen kicsalogatni stúdiójukból, így
hozzánk sem hajlandónk eljönni, hogy képes anyaggal (vagy akár anélkül) számoljanak be
kiemelt vagy nemzetközi versenyeinkről. Teszik ezt annak ellenére, hogy időben mindenféle
tájékoztatást megkapnak. Így széleskörű megjelenésük jóformán lehetetlen. Ebben kivétel a
DigiSport Szerkesztősége, akik rendszeresen hírt adnak rólunk. Velük mindenképpen
szeretnénk még hatékonyabb együttműködést kialakítani.
Az MTI-vel jelentősen javult a kapcsolatunk, reméljük ez a továbbiakban is így lesz.
Az egyre népszerűbb közösségi portálokon is megjelenünk, többek között a „Facebook-on” is
népszerűsítjük
sportágunkat, illetve
tájékoztatunk
mindenkit programjainkról,
eredményeinkről. A különböző nagy eseményeken (Fővárosi Jeges Sportnap, Nagy
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Sportágválasztó, stb.) különböző játékokkal próbáljuk népszerűsíteni sportágunkat, illetve
ahol jég van, ott ki is lehet próbálni a curlinget. Itt adatbázisukat is bővítjük a résztvevők
adataival, akiknek rendszeresen küldjük hírleveleinket.
Sajtó és Marketing Bizottságunk elkészítette új szponzori ajánlati csomagunkat, amellyel
megfogjuk keresni potenciális támogatóinkat. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően
kiemelt versenyeinkhez, válogatott csapataink versenyeztetéséhez és utánpótlás
képzésünkhöz kb. 2-4 millió Forint új támogatást tudunk majd összeszedni. Ezt az ajánlati
csomagot rendszeresen frissíteni és a célnak megfelelően finomítani fogjuk.
MOB honlapján az utóbbi időben egyre többet szerepelnek híreink, amit ezúton is köszönünk.
Reméljük egyre többször lehet majd rólunk ”jó híreket” közzétenni.

4.

ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK
Tényként megállapíthatjuk, hogy:
- Sportágunk az előző évekhez képest jelentősen továbbfejlődött.
- Nagyon sokat kell még tenni ahhoz, hogy résztvevői lehessünk a 2018-as téli
olimpiai játékoknak.
- A Kamaraerdei Curling Klub szakszerű működése jelentősen segíti sportág edzési
és versenyzési feltételrendszerét. A létesítmény által nyújtott felkészülési
lehetőséget maximálisan ki kell használnia minden olyan csapatnak és
versenyzőnek, aki válogatott szeretne lenni.
- Annak érdekében, hogy jelentősen fejlődjön a sportág új vidéki bázisok
kialakítására, pályák építésére van szükség.
- Sikeres szereplésünkhöz feltétlenül szükséges az állami támogatás és a saját
bevétel növelése, ezzel kapcsolatos feltételrendszer javítása.
- Utánpótlás nevelésünk hatékonyságának növelésével, az ifjúsági versenyzők
számának bővítésével és képzésük javításával stabil hátteret kell teremteni hosszú
távú céljaink eléréshez.
Az alábbi térmákban kérjük az állami sportirányításban résztvevő tisztségviselők
segítségét:
- Anyagi
támogatás
mértékének
növelése
a
tényleges
költségek
figyelembevételével.
- A vegyes-páros versenyszám olimpiai versenyszámmá fogadásának elősegítése.
- Sportágunkat érintő nemzetközi tárgyalások alkalmával érdekeink képviselete.
- A 2018-as Téli Olimpiára történő sikeres kvalifikáció esetén a felkészülési és egyéb
támogatási keretek további megemelését.
- Gerevich Sportösztöndíj támogatási keretének növelését.
- A sportág belső megítélésének javítása, megfelelő kezelése.
- A média megjelenésünk szélesítése, ezen belül a Nemzeti Sport és az MTV
Telesport műsorában történő megjelenés elősegítése.
- Kiemelt versenyeink figyelemmel kisérése, alkalmanként személyes megjelenés,
protokoll hátterünk segítése.
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Reméljük játékosaink, sportvezetőink elkötelezettsége, lelkiismeretes munkája lehetővé
teszi, hogy 2018-ban sportágunkban először mi is képviselhessük hazánkat téli olimpiai
játékon. Ezért dolgozunk erőnkön felül is mindannyian.

2012-ig szóló stratégia tervünk elfogadását, szakmai és anyagi támogatásunkat előre is
köszönjük.

Sporttársi üdvözlettel:

Rókusfalvy András
MCSZ Elnöke
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MCSZ Főtitkára

