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1. Általános rendelkezések
1.1. Hatálya
Jelen szabályzat hatálya Magyarország területén, az MCSZ vagy az általa kijelölt
szervezeti egység által rendezett minden felnőtt vagy korcsoportos curling versenyre
(továbbiakban: Verseny) kiterjed.
Az évközi változtatás jogát az MCSZ fenntartja, erről a honlapon (www.curling.hu)
tájékoztatja a tagjait.
1.2. Kizárólagosság
Az 1.1 pontban megjelölt versenyeken csak a jelen szabályzat alkalmazható, fenti
versenyeken semmilyen más szabályozás nem érvényes.
1.3. Alapfogalmak
1.3.1. Panasz
Szóbeli tiltakozás valakinek a vélt jogsértése ellen.
A panasz előadójának kérésére a panaszt és annak elbírálását az illetékesnek
dokumentálnia kell az arra megfelelő okiraton (pl. meccsen történő panasz esetén a
meccslapon).
1.3.2. Óvás
Hivatalos nyilatkozat, tiltakozás valakinek a megtörtént, vagy még bekövetkező
jogsértése miatt.
1.3.3. Fellebbezés
Hivatalos nyilatkozat, tiltakozás az óvás elbírálásának eredménye ellen.
1.3.4. Óvás érintettje
Általánosságban egy óvási esemény közvetlen érintettje a csapat skipje, a csapatnak a
nevezéskor feltüntetett edzője, továbbá a csapat klubjának szakosztályvezetője.
1.3.4.1.

1.3.4.2.

1.3.4.3.

Azonos nemű játékosokból álló csapat esetében, amennyiben egy csapatban több
szakosztályból szerepelnek játékosok kölcsönadás miatt, akkor is csak a csapat
klubjának a vezetője számít közvetlenül érintettnek egy óvás esetén.
Vegyes csapat esetén, vagy olyan azonos nemű játékosokból álló csapat esetén,
ahol a versenyszabályok engedik több szakosztályból való játékosok indulását
külön kölcsönadás nélkül, minden játékos klubjának szakosztályvezetője
közvetlenül érintettnek számít.
Vegyes páros esetén mindkét játékos, a benevezett edző, valamint mindkét
játékos szakosztályigazgatója közvetlen érintettnek számít egy óvás
tekintetében.

2. Óvás
2.1. Óvást csak az MCSZ Versenyszabályzatának, vagy a vonatkozó versenykiírásnak a
megsértése esetén lehet kezdeményezni, abban az esetben, ha az adott esemény a verseny
eredményét közvetlenül, vagy közvetve befolyásolva valakinek a sérelmére történik, vagy
valakit jogosulatlan előnyhöz juttat.
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2.2. Az óvást a verseny Szervező Bizottságához írásban kell benyújtani a Szervező Bizottság
elnökének címezve elektronikus formában az erre rendszeresített formanyomtatványon (1.
sz melléklet). Az óvási formanyomtatvány mellékletét képezi az óvás érvényességét
alátámasztó óvási díj (2.4.pont) befizetését igazoló bizonylat.
Az óvást benyújtónak írásban értesítenie kell az óvásról az MCSZ főtitkárát, valamint az
MCSZ Sportigazgatóját, amennyiben valamelyikük nem tagja a Szervező Bizottságnak.
2.3. Óvást csak az óvni kívánt esemény közvetlen érintettje nyújthat be.
2.3.1. A verseny során egy mérkőzésen történtekkel kapcsolatban kizárólag a mérkőzésen
részt vevő csapatok képviselői adhatnak be óvást az adott találkozót követő 12 órán
belül az alábbi esetekben:
2.3.1.1.
2.3.1.2.

2.3.1.3.

Jogosulatlan pályára lépés.
Téves játékvezetői ítélet, amely döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét.
Óvás ebben az esetben csak akkor adható be, amennyiben a mérkőzés közben a
hátrányt szenvedő csapat képviselője (skip, edző) jelezte a vélt hibát a bíró felé,
aki ezután fenntartotta a téves ítéletet, majd a mérkőzés így folytatódott tovább.
Ennek elmulasztása az óvás tekintetében jogvesztő.
A vitatott ítélet elleni panaszt a mérkőzés bírójának a meccslapra fel kell
vezetnie az esemény időpontjának megjelölésével és rövid leírásával.
Egyéb események.

2.3.2. Egyéb ügyekben a sérelmezett esetet követő 3 munkanapon belül adható be óvás.
2.3.2.1.

A versenyre való nevezéssel kapcsolatos óvás kiinduló ideje a nevezési határidő
lejártának időpontja.

2.4. Az óvás akkor érvényes, ha az óvást benyújtó az óvás benyújtása előtt 20.000,-Ft óvási
díjat megfizet az MCSZ részére
• átutalással, vagy
• a verseny helyszínén az MCSZ megbízott képviselőjének készpénzzel.
2.5. Az óvás érvényességét minden esetben az adott verseny Szervező Bizottságának elnöke
jogosult megállapítani. Az érvényesség feltételeinek tekintetében utólagos hiánypótlásra
nincs lehetőség. A 2.5.4.pontban leírtak tartalmában kiegészítés csak a Szervező Bizottság
elnökének kérésére adható be. Az érvényesség együttesen fennálló feltételei:
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Időben befizetett óvási díj.
Az arra jogosult személy adta be az óvást.
Az óvás igazoltan határidőn belül került beadásra.
Az óvásnak tartalmaznia kell az óvás okát (a megszegett szabály pontos
megjelölésével), az óvást kiváltó esemény leírását, valamint az óvást benyújtó
aláírását.

2.6. Kizárólag érvényes óvás tárgyalható. Az óvási érvényesség akár csak egyik feltételének
hiánya esetén az óvás érvénytelen, az nem tárgyalható, egyben az adott kérdésben
jogvesztő is. Ugyanarra az esetre vonatkozóan, ugyanazok az érintettek csak egyszer
adhatnak be óvást.
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2.7. Az érvényes óvást első fokon az adott verseny Szervező Bizottsága bírálja el.
2.7.1.
2.7.2.

2.7.3.
2.7.4.

2.7.5.
2.7.6.

Óvás esetén a szervező bizottságon belül szavazati joggal egy egyesületből
maximum 2 szervezőbizottsági tag rendelkezhet.
Amennyiben a Szervező Bizottságban egy egyesületből több mint 2 tag képviselteti
magát, abban az esetben még a verseny megkezdése előtt a Szervező Bizottság
elnökének ki kell jelölni egy/több, a Szervező Bizottságon kívülálló személyt, aki
óvás esetén szavazati joggal bír. A kívülálló személyt/személyeket úgy kell
meghatározni, hogy óvás elbírálása esetén egy egyesületből maximum 2 tag
rendelkezzen szavazati joggal, továbbá a szavazatra jogosultak száma megegyezzen
a Szervező Bizottsági tagok számával. Az azonos egyesülethez tartozó kettőnél több
szervezőbizottsági tag közül a Szervező Bizottság elnöke jelöli ki az óvás esetére
szavazati joggal rendelkező tagokat.
A 2.3.1. pontban leírt, egy adott mérkőzésre vonatkozó óvás esetében a szervező
bizottságnak az óvás benyújtásától számított 24 órán belül határozatot kell hoznia.
A 2.3.2. pontban leírt egyéb eseményekre vonatkozó óvás esetén a Szervező
Bizottságnak az óvás benyújtásától számított 3 munkanapon belül határozatot kell
hoznia.
A Szervező Bizottságban óvás esetén szavazati joggal rendelkező tagok egyaránt egy
szavazattal rendelkeznek.
A Szervező Bizottság érvényes első fokú határozatához egyszerű többség szükséges.

2.7.6.1.

A Szervező Bizottság elnökének az óvásnak a tudomására jutása után azonnal
• az óvást benyújtó felé írásban vissza kell igazolnia, időpont megjelöléssel,
hogy az óvást megkapta,
• meg kell vizsgálnia az óvás érvényességét,
• tájékoztatnia kell az óvás tartalmáról és érvényességéről a Szervező Bizottság
minden tagját, illetve, ha van ilyen, akkor az óvás esetén aktuális külső tagjait,
• tájékoztatnia kell az óvásról az óvásban érintett másik felet.

2.7.6.2.

A szavazati joggal rendelkező tagoknak írásban kell szavazataikat a Szervező
Bizottság elnökének leadniuk. Szavazategyenlőség esetén addig kell szavazni,
amíg egyszerű többség alakul ki az elsőfokú határozat elfogadásáról. A szavazás
akkor érvényes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint a fele szavazott (a
tartózkodás nem számít szavazatnak), továbbá a szavazatot leadott tagok több,
mint a fele egyik érintett fél egyesületének sem tagja. Az óvás esetére meghívott
külső tagok kijelölésénél már előre figyelembe kell venni ezt a szabályt.

2.7.6.3.

Az előző, 2.7.6.2. pontban leírt, szavazati joggal bíró tagok egyesületi
arányszámait abban az esetben figyelmen kívül kell hagyni, így a határozat
érvényes, ha az első fokú határozatot egyhangúan, szavazati joggal rendelkező
mindegyik tag megszavazta.

2.7.7.

Az első fokú határozatnak tartalmaznia kell
• az óvás jogosságát, vagy elutasítását,
• indoklást
• a szavazati arányokat
Bármelyik hiánya esetén a határozat érvénytelen és a 2.7.9 pontban leírtakat kell
alkalmazni.

3

2.7.8.

Az első fokú határozatról a Szervező Bizottság elnökének a megadott határidőn belül
(2.7.3. és 2.7.4. pont) írásban tájékoztatnia kell az óvásban érintetteket, valamint az
MCSZ főtitkárát, az MCSZ Sportigazgatóját, az FB elnökét, és az SZTT elnökét, ha
valamelyikük nem tagja a Szervező Bizottságnak.

2.7.9.

A Szervező Bizottság elnöke egyszer jelezheti az érintettek felé a 2.7.3 és 2.7.4
pontok szerinti határidő meghosszabbítását 24 órával. A meghosszabbított határidő
eredménytelen letelte után (pl. határozatképtelenség), vagy a határozat
érvénytelensége esetén az óvás automatikusan a Fellebbviteli Bizottság elé kerül.

2.8. Az óvás a verseny lebonyolítására, időrendjére nincs halasztó hatállyal, kivéve, ha a
Szervező Bizottság ezt egy külön határozatban elrendeli.
2.9. Amennyiben az óvásnak a Szervező Bizottság első fokú határozatában helyt ad, abban az
esetben az óvási díj az óvást benyújtó részére 3 munkanapon belül visszajár.
2.10. Az óvás elutasítása esetén az óvási díj nem jár vissza.

3. Fellebbezés
3.1. A verseny Szervező Bizottságának egy óvás ügyében hozott első fokú határozata ellen
fellebbezés adható be.
3.2. A fellebbezést az MCSZ Sportigazgatója részére írásban kell benyújtani elektronikus
formában az erre rendszeresített formanyomtatványon (2. sz melléklet). A fellebbezést
benyújtónak írásban értesítenie kell a fellebbezésről az MCSZ főtitkárát. A fellebbezés
mellé csatolni kell a fellebbezés érvényességét alátámasztó fellebbezési díj (3.4.pont)
befizetését igazoló bizonylatot.
3.3. Fellebbezést csak az óvásban közevetlen érintett csapatok vezetője (skip), a csapatoknak a
versenyre benevezett edzője, vagy az érintett szakosztályok vezetője nyújthat be az
elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül. Kézhezvételnek az
elsőfokú határozat értesítési ideje számít, függetlenül attól, hogy a címzett mikor olvasta
el a határozatot.
3.4. A fellebbezés akkor érvényes, ha a fellebbezést benyújtó a fellebbezés benyújtása előtt
30.000, -Ft fellebbezési díjat átutalással megfizet az MCSZ részére.
3.5. A fellebbezés érvényességét minden esetben az MCSZ Sportigazgatója jogosult
megállapítani. Az érvényesség együttesen fennálló feltételei:
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

Időben befizetett fellebbezési díj.
Az arra jogosult személy adta be a fellebbezést.
A fellebbezés igazoltan határidőn belül került beadásra.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés indoklását és a benyújtó aláírását.

3.6. Kizárólag érvényes fellebbezés tárgyalható. A fellebbezés érvényességének akár csak az
egyik feltételének hiánya esetén a fellebbezés érvénytelen, az nem tárgyalható, egyben az
adott kérdésben jogvesztő is. Ugyanarra az óvásra vonatkozóan, ugyanazok az érintettek
csak egyszer adhatnak be fellebbezést.
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3.7. A Sportigazgató a fellebbezésnek a tudomására jutása után azonnal
• a fellebbezést benyújtó felé írásban vissza kell igazolnia, időpont megjelöléssel, hogy
a fellebbezést megkapta,
• meg kell vizsgálnia a fellebbezés érvényességét,
• az érvényes fellebbezést a Sportigazgató továbbítja a Fellebbviteli Bizottság felé,
• tájékoztatnia kell a fellebbezés tárgyát képező óvás tartalmáról és az első fokú
határozatról a Fellebbviteli Bizottság minden tagját,
• tájékoztatnia kell a fellebbezésről az óvásban érintett másik felet.
3.8. Fellebbviteli Bizottság
3.8.1.
3.8.2.

3.8.3.

Fellebbezés esetén a Sportigazgató menedzselésével létre kell hozni egy Fellebbviteli
Bizottságot.
A Fellebbviteli Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai között nem lehet
▪ az óvásban érintett bármelyik egyesületnek a tagja
▪ az érintett egyesületekben tagsággal rendelkező játékos családtagja
▪ az óvásban érintett verseny szervezőbizottsági tagja
A Fellebbviteli Bizottságnak 6 különböző tagból kell állnia. 3 belső és 3 külső taggal
kell rendelkezzen a bizottság. Szavazati joggal a belső tagok rendelkeznek, a külső
tagoknak véleményezési joguk van. A külső tagok esetében nem kell figyelembe
venni a 3.8.2. pontban leírt kizáró okokat. A tagokat a Sportigazgató jelöli ki.

3.8.3.1.

3.8.3.2.

A 3 belső tag kijelölési sorrendje
• MCSZ elnöke
• MCSZ elnökségi tagok
• MCSZ Sportigazgatója
• SZTT elnöke
• SZTT tagok
• Más, a sportágban jártas, független szakember
A 3 külső tag
• FB elnöke
• MCSZ Sportigazgatója
• SZTT elnöke, vagy kijelölt nem érintett SZTT tag, vagy MCSZ főtitkára

3.9. A Fellebbviteli Bizottságnak a Fellebbezés benyújtásától számított 15 munkanapon belül
határozatot kell hoznia.
3.9.1.
3.9.2.

A Fellebbviteli Bizottság érvényes határozatához egyszerű többség szükséges.
A Fellebbviteli Bizottságnak az adott kérdésben személyes megbeszélés, vagy
elektronikus tárgyalás útján kell határozatot hoznia. A határozat akkor érvényes, ha
mindegyik tag jelen van a tárgyaláson. Bármelyik tag tartós akadályoztatása esetén a
helyére új tag kijelölése szükséges, melyet a Sportigazgató menedzsel. Új tag
kijelölése egyszeri, 5 munkanapos halasztó hatállyal bír a határozat meghozatalának
idejére vonatkozóan (3.9.pont).

3.9.3.

A határozatnak tartalmaznia kell
• a fellebbezés jogosságát, vagy elutasítását,
• indoklást
• a szavazati arányokat
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Bármelyik hiánya esetén a határozat érvénytelen és 5 munkanapon belül érvényes
határozatot kell hozni. Az érvénytelenség megállapítását a fellebbezést beadó írásban
kell jelezze a Sportigazgató felé a kézhezvételtől számított 48 órán belül. Ennek a
beadványnak az időpontjától számított 5 munkanapon belül kell egy érvényes
határozatot hoznia a Fellebbviteli Bizottságnak, vagy a határozat érvényességét
biztosítania.
3.9.4.

A Fellebbezési Bizottság határozatáról a Sportigazgatónak a megadott határidőn
belül ( 3.9.pont) írásban tájékoztatnia kell az óvásban érintetteket, valamint az MCSZ
főtitkárát, az MCSZ Elnökét, az MCSZ elnökségi tagjait, az FB elnökét és az SZTT
elnökét, ha valamelyikük nem tagja a Fellebbviteli Bizottságnak.

3.10. A fellebbezés a verseny lebonyolítására, időrendjére nincs halasztó hatállyal, kivéve, ha
a Szervező Bizottság ezt egy külön határozatban elrendeli.
3.11. Amennyiben a fellebbezésnek a Fellebbezési Bizottság a határozatában helyt ad, abban
az esetben a fellebbezési díj a fellebbezést benyújtó részére 3 munkanapon belül visszajár.
3.12. A fellebbezés elutasítása esetén a fellebbezési díj nem jár vissza.
3.13. A Fellebbezési Bizottság határozata ellen az MCSZ keretein belül további
jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2021. március 5.
…………………………………….
Pomázi Gyula
Elnök
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1. sz melléklet

ÓVÁSI KÉRELEM
Esemény megnevezése: ………………………………………………………………………..
Óvás időpontja: ……………………………...
Óvást beadó neve, csapatának, szerepének megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………..
Mérkőzés csapatainak megnevezése: …………………………………………………………..
Versenybíró neve: …………………………………….
Óvás okának részletes leírása, a megszegett szabály pontos megjelölésével:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Óvást alátámasztó bizonyítékok:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Óvási díj befizetésének igazolása: …………………………….
További megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………….....
Óvást benyújtó aláírása

…………………………………
Óvás benyújtásának időpontja

……………………….....
Óvást átvevő aláírása

…………………………………
Óvás átvételi időpontja
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2. sz melléklet

FELLEBBEZÉSI KÉRELEM
Esemény megnevezése: ………………………………………………………………………..
Fellebbezés időpontja: ……………………………...
Fellebbezést beadó neve, csapatának, szerepének megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………..
Mérkőzés csapatainak megnevezése: …………………………………………………………..
Versenybíró neve: …………………………………….
Fellebbezés okának részletes leírása, a megszegett szabály pontos megjelölésével:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Fellebbezést alátámasztó bizonyítékok:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Fellebbezési díj befizetésének igazolása: …………………………….
További megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………….....
Fellebbezést benyújtó aláírása

….…………………………………
Fellebbezés benyújtásának időpontja

……………………….....
Fellebbezést átvevő aláírása

…………………………………
Fellebbezés átvételi időpontja
8

