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JÁTÉKJOGOSULTSÁG:
A versenyen minden olyan magyar csapat részt vehet, amelynek:
- tagjainak egyesülete tagja a Magyar Curling Szövetségnek (egy vegyes csapat
tetszőleges számú tagegyesület játékosaiból állhat),
- minden játékosa a nevezési lap leadásakor magyar állampolgársággal rendelkezik,
- a csapatban szereplő játékosok mindegyike rendelkezik az MCSZ által kiadott 2015. évi
versenyengedéllyel,
Továbbá a versenyen részt vehet minden olyan csapat, amely:
- nevezését és a nevezési díj befizetését a versenybíróságnál igazolni tudja,
- a verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait betartja,
- a verseny kiírását, szabályait és előírásait magára nézve kötelezően elfogadja,
- a viselkedésével a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja.

LEBONYOLÍTÁS SZABÁLYAI:
 A lebonyolítás rendszerét a jelentkező csapatok számától függően alakítjuk ki.
 A csapatok a sorsolást követően, illetve a későbbiekben minden új szakasz előtt a
résztvevők körének kialakulása után megkapják az adott szakasz időrendjét.
 Az időrendben a mérkőzések kezdésének az időpontjai vannak feltüntetve. Minden
mérkőzés előtt a lent részletezett módon a csapatoknak melegítésre van lehetőségük.
 A kialakított időrendtől eltérő időpontban mérkőzést lejátszani nem lehet.
Várható lebonyolítási rendszerek a nevezési számtól függően:
5-6 csapat esetén:
Alapszakaszban körmérkőzés, majd az 1-4. helyezett csapatok számára „Pagerendszerű” döntő.
7-8. csapat esetén:
2 csoport kerül kisorsolásra, csoporton belül körmérkőzés. A csoportok 1-3. helyezett
csapatai továbbjutnak a középdöntőbe. A csapatok viszik magukkal a selejtezőben a
továbbjutott csapatok ellen lejátszott meccseik eredményét. A csapatok a középdöntőben
csak a másik csoportból továbbjutottak ellen játszanak.
A középdöntő 1-4. helyezett csapatai számára „Page-rendszerű” döntő.

Magyar Curling Országos CSB 2015. évi versenykiírása

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG
1105 Budapest, Ihász u. 24.

2

 A csoportmérkőzések végén a sorrendet a megszerzett pontok határozzák meg.
 A győztes 2, míg a vesztes 0 pontot kap, döntetlen esetén extra enddel kell eldönteni a
győztes kilétét.
 Csoporton belüli holtverseny esetén a sorrend kialakításánál a WCF szabályai az
irányadóak.
Az adott szakaszban számításba vett button dobások közül a legrosszabb nem számít bele
az átlagba.
A középdöntőben beleszámít az eredménybe az alapszakaszból hozott, egymás elleni
mérkőzésen elért button dobások eredménye is.
Tie-break mérkőzést csak a közvetlen továbbjutó-kieső helyek eldöntéséért kell játszani.
A további helyek eldöntése az előző pontban leírtak szerint történik.
„Tie break” mérkőzésre akkor kerül sor, ha továbbjutási,- illetve kiesési pozícióban
alakul ki pontegyenlőség.
Amennyiben nemcsak a továbbjutó, illetve kieső helyen, hanem további továbbjutó
helyet eldöntő pozícióban (harmadik helyen vagy akár a második, sőt első helyen) is a
kieső helyen lévő csapattal azonos pontszámmal rendelkező csapat(ok) áll(nak), akkor a
fentiekben leírtak szerint kialakított sorrend alapján a csapatok elfoglalják a továbbjutó
helyeiket (középdöntő után a Page rendszerben) és csak a kieső illetve utolsó továbbjutó
helyezésért kell „Tie break” mérkőzést rendezni a WCF szabályai szerint.
 Egy vagy több csapat visszalépése, esetleg kizárása esetén a Szervezőbizottság 2012.
02. 16-i ülésén elfogadott elvek szerint kell eljárni.
Adott versenyszakaszban történő visszalépés, vagy kizárás esetén az érintett
csapat adott szakaszban elért eredményét töröljük.
Ha két versenyszakasz között lép vissza egy csapat, akkor helyére a csoportjában
soron következő helyen végzett csapat lép. Ebben az esetben a helyezések sorrendjében
minden érintett csapat eggyel előrébb lép. Az OB középdöntőjében a ténylegesen játszó
csapatok alapszakaszban elért egymás elleni eredményei kerülnek figyelembe vételre.
A „Page rendszerű” döntő lebonyolításánál a 4 hely feltöltendő a középdöntőből.
Ha ez nem lehetséges (5. illetve a 6. helyezett sem vállalja a döntőbeli szereplést), akkor
csökkentett csapatszámmal kerül megrendezésre a döntő.
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 A „Page rendszerű” 4 csapatos döntő lebonyolítási rendje:
1. kör:
1. mérkőzés: 1. helyezett – 2. helyezett ellen,
2. mérkőzés: 3. helyezett - a 4. helyezett ellen.
Amelyik csapat nyer az 1. mérkőzésen, már döntős.
A 2. mérkőzés vesztese a bronzmérkőzés egyik résztvevője.
2. kör:
Az 1. mérkőzés vesztese megmérkőzik a 2. mérkőzés nyertesével. Aki nyer, játszhat a
döntőben, míg a vesztes lesz a bronzmérkőzés másik résztvevője.
3. kör:
Az 1. kör 2. mérkőzésének vesztese és a 2. kör meccsének vesztese játssza a bajnokság
bronzmérkőzését. A győztes harmadik, míg a vesztes negyedik helyezett lesz.
Az 1. kör 1 mérkőzésének győztese, és a 2. kör meccsének nyertese játssza a torna végső
döntőjét. Aki itt nyer, az nyeri az országos bajnokságot, míg a vesztes a 2. helyezett lesz.
A bajnoki cím megszerzéséhez 2 győzelemre van szükség. Aki a döntőben kétszer
nyer, az nyeri az Országos Bajnokságot (képviselheti hazánkat a 2015. évi Curling
Vegyes Csapat Világbajnokságon), míg a vesztes 2. helyezett lesz.
 A mérkőzések 8 endből állnak.
 A 4. end után 5 perces szünetre kerül sor. Ez idő alatt el lehet hagyni a játékteret, de a
játékosoknak dohányozni ez idő alatt is tilos!!!
A szünet ideje alatt a jégfelületet a pályamester „moppal” letisztítja. Permetezésre és
egyéb jégkarbantartásra ez idő alatt nem kerül sor.
 Minden mérkőzés előtt mindkét csapatnak 5-5 perc bemelegítés áll rendelkezésére. A
bemelegítés után (időmérés 5+1+1 perc) a pályán lévő csapat kezdőjátékosai közül, az
általuk kijelölt 2 versenyzőnek „button”-t kell dobnia. Az a csapat szerzi meg az első
endben a kedvezményezettséget, akinek a 2 dobás összeadása után közelebb voltak a
kövei a kör középpontjához. Azonos eredmény esetén pénzfeldobással kell eldönteni a
kedvezményezettséget
Ha a kő bármely része felülnézetben nem fedi a kör bármely pontját, akkor 185,4 cm-es
eredménnyel kell jóváírni az adott csapat teljesítését.
A bemelegítés előtt a csapatnak 1 perc felkészülési idő áll rendelkezésére csúszó talpaik
lehűtésére. Ez idő alatt felmehetnek a jégre, de gyakorló csúszás nem engedélyezett (de
átmehet a túlsó oldalra), és a kövekhez sem nyúlhat.
 A bemelegítést a sorsolásban elől álló csapatnak kell kezdenie, kivéve a négyes
döntőt, ahol a jobb pozícióban lévő csapat kezdi a bemelegítést
 Amennyiben egy csapatnak már nincs matematikai esélye a győzelem megszerzésére,
a vesztésre álló csapatnak fel kell adni a mérkőzést.
 Ha az utolsó endben már matematikai esélye sincs a vesztésre álló csapatnak a
győzelem megszerzésére, a mérkőzést a még hátralévő kövek elcsúsztatása nélkül be kell
fejezni.
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VERSENYSZABÁLYOK:
A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók. (A
szabályok a www.curling..hu honlapról, továbbá a WCF honlapjáról letölthetők.
 A vegyes csapatban 2 női és 2 férfi játékosnak egyidejűleg a pályán kell szerepelni.
Rendkívüli esetben (sérülés, késés, stb.) játszhat a csapat 3 játékossal is, de nem lehet a 3
játékos azonos nemű.
 Csere esetén a lecserélt játékos helyére csak vele azonos nemű versenyző jöhet be,
ugyanabba a pozícióba.
 A csapaton belüli felállásnál nemenként felváltva kell csúsztatni (nő- férfi - nő-férfi,
vagy férfi – nő – férfi – nő). A sorrend megváltoztatására mérkőzésen belül nincs
lehetőség.
 A skipnek és a vice-skipnek ellentétes neműnek kell lennie!
 A mérkőzés kezdete előtt minimum 10 perccel korábban a résztvevő csapatoknak be
kell írni a mérkőzés jegyzőkönyvébe csapatuk felállását és csúsztatásuk sorrendjét. Ezen
a mérkőzés kezdetéig már nem lehet változtatni.
A jegyzőkönyv kitöltésének elmulasztása esetén első alkalommal figyelmeztetésben
részesül a csapat, második esetben a vétkes csapat a button dobások eredményétől
függetlenül elveszíti az első end utolsó kövének előnyét, míg a harmadik eset után az
érintett csapattól az előzőekben említetteken túl 1 pont levonására kerül sor.
Ez ellen óvási és fellebbezési lehetőség nincs!
A jelenlévő szervezőbizottsági tag törekedni fog a hiányosság határidőn belüli pótlására,
igyekszik felhívni az érintettek figyelmét. Ennek esetleges hiánya nem mentesíti a vétkes
csapatot a felelősségre vonása alól.
Jegyzőkönyv előzetes kitöltésének elmulasztása miatt a vétlen csapat nem óvhatja meg a
mérkőzést.
 A várakozási idő a mérkőzés kihírdetett (akár az esetleges csúszás miatt módosított és
a csapatokkal közölt) kezdési időpontjától kezdődik és a WCF szabályai az irányadóak.
 A mérkőzést követően a csapatvezető köteles aláírni a mérkőzéséről vezetett
jegyzőkönyvet.
 Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 8-0-s kő és 6-0-s end aránnyal elveszti
mérkőzést.
 A 2. ki nem állás esetén az érintett csapatot kizárjuk a versenyből, az addigi
eredményeit pedig töröljük
 Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetetést adhat, kiállíthat, a
kirívóan sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja az adott mérkőzés további lejátszásából.
 Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a Szervezőbizottság, vagy annak jelen lévő
tagja dönt.
 Akinek nincs speciális curling cipője, azoknak kötelező a tiszta, sima, lemosott talpú
edző-, vagy sportcipő használata, amihez a rendezőség „csúszó talpat” biztosít.
 A verseny rendezősége fenntartja a jogát, hogy jelen versenykiírástól, illetve a kiadott
programtól különleges és erősen indokolt esetben eltérjen a World Curling Federation
szabályait betartva.
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RUHÁZAT
A mérkőzéseken csak egységes felsőruházatban lehet részt venni (melegítő, polár
pulóver, stb.). Egységes felsőruházatként fogadjuk el azt is, ha a csapaton belül az azonos
neműek viselnek megegyező felsőrészt.
A mérkőzéseken kötelező a sportmez jobb ujján a Magyar Curling Szövetség hímzett
címerét viselni. Aki ez ellen vét, mérkőzésenként 1.500.- Forint büntetést köteles
befizetni a MCSZ pénztárába. Ha nem hajlandó befizetni a büntetést, csapata az adott
mérkőzést 8-0 (6-0) eredménnyel elveszti. Az embléma viselését kiváltja ha a
felsőruházat bármely jól látható részén szerepel az MCSZ logoja.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:
Minden mérkőzést követően pályatakarításra és permetezésre kerül sor.
Teljes jégkarbantartás lesz az 1. mérkőzés előtt és 2 mérkőzésenként, valamint a négyes
döntő összes mérkőzése előtt.
Kérünk minden játékost, hogy csak teljesen tiszta, lemosott talpú cipőben menjen be a
pályára. Kérjük a curling cipők talpát is rendszeresen takarítani.

EGYEBEK:
Kérünk minden nevező csapatot, hogy a bajnokság megkezdéséig egy csapatképet, a rajta
lévő játékosok nevének feltüntetésével az MCSZ titkárságára ( office@huncurling.hu )
elektronikus levél útján elküldeni szíveskedjen.
A "http://www.curling.hu/"Szövetség honlapján megtalálható lesz a bajnokság időrendje,
az eredmények és minden fontosabb információ.
Amennyiben egy csapat a bajnokság befejezése előtt visszalép a további küzdelmektől, a
nevezési díjhoz kapott MCSZ támogatást 8 napon belül teljes összegben köteles
visszafizetni a rendező szövetség részére.
Sportorvosi vizsgálat hiányában, mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen.
A csapatok, illetve a játékosok kötelesek a Curling Klub házirendjét betartani.

ÓVÁS ÉS EZZEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:
Óvni kizárólag a helyszínen, a mérkőzést követő 30 percen belül lehet.
Az óvást írásban - az erre a célra rendszeresített,- és a Szervezőbizottság jelenlévő
tagjától elkérhető formanyomtatványon, az óvási díj egyidejű befizetésével kell leadni a
Szervezőbizottság jelenlévő tagjának.
Óvási díj 5.000.- Forint.
Az óvási díj befizetésének hiányában az óvás érvénytelen.
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Az óvás tényéről a versenyben lévő összes csapatot az óvás benyújtása után
haladéktalanul értesíteni kell.
Jogos/elfogadott óvás esetén az óvási díjat az érintett csapat visszakapja.
Az óvással kapcsolatos állásfoglalást, döntést a szervezőbizottság 3 tagja első fokon
írásban hozza meg.
Ha nem szükséges azonnali döntéshozatal, akkor legkésőbb a soron következő munkanap
14 óráig kell az elsőfokú határozatot meghozni.
A döntésről tájékoztatni kell az érintett feleket.
A döntéssel kapcsolatosan fellebbezési lehetőség van.
A fellebbezést írásban kell leadni – ha ezt időbeli korlátok indokolják - Szervezőbizottság
jelenlévő tagjának, annak ismertetését követő 30 percen belül - az erre a célra
rendszeresített és a Szervezőbizottság jelenlévő tagjától elkérhető formanyomtatványon -,
a fellebbezési díj egyidejű befizetésével. Ha az óvással kapcsolatos döntés nem az adott
napon történt, akkor azzal kapcsolatos fellebbezést, a döntés meghozatalát és kihirdetését
követő 24 órán belül kell beadni.
Fellebbezési díj: 5.000.- Forint
A fellebbezési díjat a Szervezőbizottság jelenlévő tagjának, vagy a szövetség főtitkárához
kell befizetni.
A fellebbezési díj befizetésének hiányában a fellebbezés érvénytelen.
Fellebbezésben (2. fokon) az Elnökség dönt, de az Elnökségnek jogában áll a határozati
jogot a Szervezőbizottságnak visszaadni.
Másodfokon a fellebbezéssel kapcsolatos döntést, a döntést hozó testület legalább 4 tagja
hozza meg, a lehetőségeihez képest minél hamarabb.
A döntésükről tájékoztatni kell az érintett feleket.
Mind a két esetben a döntés a szóbeli kihirdetést követően jogerős és végrehajtható.
Írásbeli értesítés esetén az érintett csapatok vezetőinek, vagy helyettesének a nevezési
lapon megadott e-mail címére elküldött elektronikus levél jogerősnek minősül.
Az írásos határozatot a lehetőségekhez képest minél hamarabb (ha az szükséges akkor
maximum 60 percen belül, ha azonnali döntéshozatal nem szükséges akkor legkésőbb 48
órán belül) el kell készíteni. Ennek elkészítése nem befolyásolja a szóbeli kihirdetés
eredményét és tényét.
Sikeres fellebbezés esetén az óvási díjat és a fellebbezési díjat az érintett csapat
visszakapja.

FELVILÁGOSÍTÁS:
A szövetség főtitkáránál telefonon: 30-422-3122
e-mail: office@huncurling.hu,

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Rendezőség
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