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I. Válogatott csapataink eredményei 
 

2014. ismét kiemelkedő éve volt a magyar curling sportnak.  

 

Női Csapat EB “B” osztály 2. helyezés, (feljutás az “A” osztályba) 
 
Férfi Csapat EB “B” osztály 4. helyezés 
 
Vegyes Páros VB 4. helyezés 
 
Vegyes Csapat EB 5. helyezés 
 
Junior Lány EJCC 2. helyezés 
 
Junior Fiú EJCC 10. helyezés 
 
Senior Férfi VB 16. helyezés 
 

Második alkalommal sikerült a feljutás az EB „A” osztályába a nők mezőnyében. 2014-ben 

megszakítva Szekeres Ildikó WSC női csapatának hosszú éveken át tartó sorozatát, az UTE 

Bálnák női csapata nyerte a magyar bajnokságot. Palancsa Dorottya, vegyes páros 

világbajnokunk vezetésével a többségében junior korú lányok először szerepeltek felnőtt Eb-

n, ahol mindjárt fantasztikus sikert értek el azzal, hogy kiharcolták a feljutást a legmagasabb 

osztályba. 

A férfiaknál a magyar bajok az előző évhez hasonlóan a COOL CSE Jégfarkasok csapata lett, 

akik Ézsöl Gábor vezetésével éppen csak lemaradtak a feljutásról és végül a negyedik helyet 

szerezték meg. 

Vegyes párosunk, Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt ebben az évben a címvédés rendkívül 

nehéz céljával versenyzett a világbajnokságon, ahol végül minimális különbséggel a 

kiemelkedő 4. helyet szerezték meg, éppen csak lecsúszva a dobogóról. Ki kell emelni, hogy 

világbajnokságon két egymást követő évben még soha nem végzett magyar csapat az első 

négy között. Mindez azt jelenti, hogy ebben a szakágban tartósan a világ élmezőnyébe 

tartozunk. 

Ugyanez mondható el a vegyes válogatott csapatunkról is, ahol szintén bajnoki címvédés volt 

2014-ben a Nagy György vezette WSC mix csapat által. A 2013-as bronzérem után éppen 

csak lemaradva a legjobb négy közé jutásról, a kiemelkedő 5. helyen végzett csapatunk. 

A következő évben világbajnokságot rendeznek ebben a szakágban is, először a curling 

történetében, ahol csapatunk eséllyel indul egy jó, akár dobogós helyezésért. 
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Junior lány csapatunk Palancsa Dorottya vezetésével csak hajszállal maradt le a VB-re való 

kijutásról, második helyezést értünk el. Ez a verseny az évnek a legelső versenye, január 

elején kerül lebonyolításra. Az eredmény előrevetítette az év hátralévő részére a lányok 

fantasztikus éves szereplését, ideértve a magyar bajnokságot és a felnőtt Eb-t is. 

Junior fiú csapatunk Czermann Kristóf vezetésével is előrelépett, felzárkóztunk a 

középmezőnybe, nagy csatában maradtunk csak le a rájátszásról. 

Senior férfi csapatunk értékes győzelmekkel öregbítette hazánk hírnevét a világban. Ebben a 

szakágban kevésbé az eredményességen van a hangsúly, ellenben nagyon fontos a részvétel, 

amely jelentősen erősíti ismertségünket és elismertségünket a világ curlinges részében. 

 

Összességében elmondható, hogy 2014-ben válogatottjaink nagyon eredményesen szerepeltek 

az egyre erősödő mezőnyben. Világosan körvonalazódik a fiatalabb korosztály előretörése 

versenyző csapataink között, akiknek a gondozása, segítése a jövőben kiemelt feladata a 

szövetségnek.  

 

II. Országos bajnokságok, hazai versenyek 
 

2013-2014. évi felnőtt Országos Csapat Bajnokság 

 

A csapatbajnokságot az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is a sportszakmai bizottság 

javaslatának megfelelően bonyolítottuk le. A csapatbajnoki rendszer évek óta ugyanaz, a 

bajnokság dokumentumait a sportszakmai bizottság készíti el. Idén ez már kettévált kiírásra és 

lebonyolításra. Igyekeztünk a WCF szabályaihoz maximálisan alkalmazkodó versenyeket 

rendezni. 

A verseny január közepe és március közepe között került megrendezésre. 

A nőknél ebben az évben 6 csapat indult a csapatbajnokságban, mely csapatok mindegyike az 

„A” osztályban szerepelt. A hazai curling története során először nem a WSC Nők csapata 

nyert, hanem az UTE Bálnák női csapata lett a bajnoki aranyérmes. 

A férfiaknál 8 „A” osztályos csapat és sajnos csak 4 „B” osztályos csapat indult. Ebben az 

évben külföldi csapat nem jelentkezett a bajnoki rendszerünkbe. Sajnos ez a létszám negatív 

csúcs a sportág történetében, amióta ebben a rendszerben bonyolítjuk a magyar 

csapatbajnokságot.  
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Az „A” osztályban a COOL CSE Jégfarkasok csapata Ézsöl Gábor irányításával megvédte a 

bajnoki címét, ezzel ők nyerték el a jogot a novemberi EB indulásra. 

Az UTE férfiak csapata lett az egyenes ági kieső. 

A „B” osztály küzdelmei így viszonylag családias légkörben zajlottak, a 4 csapat részére 2 

Round Robin alapszakasz lett megtartva. A győztes végül egy nem mindennapi izgalmakat 

követő döntő után lett a Previfit SE Kryptonite csapata Márton Árpád vezetésével. Az 

osztályozó mérkőzésen a „B” osztály 2. helyezettje (WSC 4) nyert, így ők is feljutottak az 

„A” osztályba. 

 

2014. évi Vegyes Csapat Országos Bajnokság 

Ebben az évben is május elején került megrendezésre a vegyes csapat országos bajnokság, 

amelyre 6 csapat jelentkezett. Sajnos a nevezők létszáma itt is az eddigi évekhez képest az 

egyik legalacsonyabb volt. A WSC Mix csapata Nagy György vezetésével mindössze egy 

alapszakaszbeli vereséggel, az összes többi mérkőzését megnyerve lett bajnok, ezzel 

megvédte a bajnoki címét. 

 

2013-2014. évi junior Országos Csapat Bajnokság 

Az ifi OB küzdelmei 2013 decemberében megkezdődtek és március végén fejeződtek be. 

3 lány és 3 fiú csapat jelentkezett, akik koedukált Round Robin alapszakasz után játszották le 

a döntőket, mindenki már a saját nemében. A lányoknál a nagy esélyes UTE Bálnák csapata 

nyert, a fiúknál a WSC Texila fiúk lettek az elsők. A juniorok korosztályában „B” osztályú 

bajnokságot is rendeztünk, melyet a WSC Ice Fighters csapata nyert meg. 

 

2014. évi Vegyes Páros Országos Bajnokság 

Sportágunk legsikeresebb szakágának világbajnokságra kvalifikáló bajnoki versenyét a 

szokásoknak megfelelően októberben rendeztük meg. Az évek óta egyik legszínvonalasabb 

hazai versenyen 9 páros vett részt (némi adminisztrációs huzavona után). A döntőben 

fantasztikus játékkal a Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt páros megvédte országos bajnoki 

címét. 

 

2014. évi Magyar Kupa 

A felnőtt Európa-bajnokság előtt két héttel rendeztük meg az országos bajnokságok utáni 

második legrangosabb hazai tornánkat. Ez volt mindkét felnőtt válogatottunk számára az 

utolsó felkészülési verseny az Eb előtt. 
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Az idén is 2 hétvége alatt lebonyolított tornára 14 csapat nevezett. A két felnőtt válogatott 

csapatot kiemeltük, így ők a második héten kapcsolódtak be a küzdelmekbe. A kupát némi 

meglepetésre, de teljesen megérdemelten az FTC Jégmadarak csapata hódította el. 

 

Egyéb hazai versenyek, rendezvények 

A magyar curlinges élet meghatározó egyesületei idén is megrendezték hagyományos 

tornáikat.  

Idén is messze kiemelkedett a hazai versenyek közül a Westbay SE által szervezett, 

világszinten is méltán híres nemzetközi HDMCC vegyes páros verseny, ahová ebben az 

évben is rangos külföldi csapatok látogattak el. A versenyt imponáló játékkal nyerte meg a 

magyar bajnok Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt páros. Januárban került megrendezésre a Fradi 

kupa, októberben az UTE kupa. A hagyományokhoz híven szeptemberben volt a Szezonnyitó 

kupa és decemberben az Évzáró kupa. 

Ebben az évben új kezdeményezés volt a szövetség részéről, hogy a prágai Olympic Hopes 

verseny előtt 2 héttel megrendeztünk egy nemzetközi gyermekversenyt, ami nagyon jó 

lehetőséget adott a gyerekeknek a versenykörülmények közötti gyakorlásra. Szeretnénk ezt a 

tornát a jövőben megerősíteni és ezzel egy hagyományt teremteni az elkövetkező időszakra 

nézve. 

Április elején a WCF támogatásával bekapcsolódtunk az Olympic Tour elnevezésű 

programba, amelynek keretében hazánkba látogatott Rhona Martin skót olimpiai bajnoknő, 

aki a 2 nap alatt számos érdeklődőnek és játékosnak tartott élménybeszámolóval egybekötött 

foglalkozásokat. Mind a bajnoknő, mind pedig a részvevők egy felejthetetlen élménnyel lettek 

gazdagabbak. 

 

III. Az MCSZ 2014. évi szervezeti működése 
Az MCSZ működésében mozgalmas év volt 2014.  

Az év első részében az elnökség az előzetes terveknek megfelelően tartotta üléseit, irányította 

a szervezetet. A főtitkár vezetésével sikeresen megrendezésre kerültek az országos 

bajnokságok, kijelölésre kerültek a válogatott keretek. Zökkenőmentesen zajlott a vegyes 

páros válogatott és a szenior válogatott világbajnokságon való részvétele, melyet ebben az 

évben a skóciai Dumfries-ben rendeztek meg. 

Főtitkári hatáskörben rendben megtörténtek a MOB támogatási szerződéseinek 2013. évre 

szóló elszámolásai. Az elnökség jóváhagyásával a főtitkár előkészítette a 2014. évi támogatási 
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programokat, a MOB szakmai alaptámogatási, olimpiai felkészülési és ORV támogatási 

szerződései megkötésre kerültek. 

Visszatérő nehézségként szerepelt a bizottságok működésének aktivizálásával kapcsolatos 

kérdés. Az operatív működés folyamatos fenntartása átlagon felüli terhet jelentett a főtitkár 

részére a bizottságok tevékenységének akadozó volta miatt. A nehézségek ellenére a 

szövetség irodai működése fenntartható volt Kiss Zsolt bevonásával az aktív 

munkafolyamatokba. Zsolt rendkívül nagy segítséget jelentett ebben az időszakban is a 

szövetség részére. 

 

A 2014 májusában megtartott teljes tisztújító közgyűlésen az alábbi tisztségviselők lettek 

megválasztva: 

 

Elnök: Rókusfalfy András 

 

Alelnök: Patonai Ágnes 

Elnökségi tag: Palancsa Zoltán 

Elnökségi tag: Kassai Attila 

Elnökségi tag: Vaspöri Tamás 

 

FB elnök: Baluka Csabáné 

FB tag: Kalmár György 

FB tag: Nyitrai József 

 

Az újonnan megalakult elnökség a közgyűlés után megerősítette Kiss Lászlót főtitkári 

pozíciójában. 

Az új elnökséggel új lendület is érkezett a szövetségbe. A három új tag (Patonai Ágnes, 

Kassai Attila, Vaspöri Tamás) új ötletekkel, transzparensebb működés iránti igénnyel, a 

bizottságok átstrukturálásának igényével lépett fel. 2014 nyarán lemondott a szövetség 

főtitkára, aki több, mint 10 éven át vezette sikeresen a szövetség operatív szervezetét. Az 

elnökség augusztus elején megválasztotta új főtitkárnak Tolnai Lászlót. Ugyanennek a 

hónapnak a végén lemondott a szövetség elnöke, Palancsa Zoltán elnökségi tag, valamint 

Baluka Csabáné, a felügyelő bizottság elnöke. 

Ezek után a szövetség rendkívüli közgyűlése új elnökségi tagnak megválasztotta Kalmár 

Györgyöt, valamint a felügyelő bizottság elnökének Deák Györgyöt. Az új főtitkár 
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munkájának segítésére Kiss Zsolthoz hasonlóan az elnökség október hónapban bevonta a 

munkába Sárdi Pétert. A szövetség vezetői ebben az időszakban az új elnök felkutatására 

tettek erőfeszítéseket, amely ebben az évben többszöri rendkívüli közgyűlés összehívása 

mellett sajnos nem sikerült. Az operatív teendők ellátása jelentős feladatot jelentett a 

szövetség főtitkárának és segítőinek, valamint a bizottságoknak. Nehézségekkel ugyan, de 

sikeresen lebonyolításra került a vegyes páros országos bajnokság, valamint a Magyar Kupa. 

Az év végén sikeresen elszámolásra kerültek a MOB felé a 2014. évi támogatások első 

részletei, így az utolsó pillanatok egyikében sikerült feloldani a szövetség súlyos likviditási 

problémáit. Ennek kezelésében maximálisan partnernek bizonyult a kamaraerdei versenypálya 

menedzsmentje, ami nélkül veszélybe kerültek volna az MCSZ versenyei, valamint a 

különböző válogatottak edzései. Időközben a felmerült nehézségek hatására az augusztusban 

megválasztott főtitkár lemondott, a helyére Sutus Juhász Tímeát választotta meg az elnökség 

december első napjával.  A decemberi rendkívüli közgyűlésen a felügyelő bizottság tagjának 

választották a tagok Major Zéman Adriennt. 

Ugyanezen a közgyűlésen egy sikertelen elnökválasztást követően további tisztségviselők 

nyújtották be lemondásukat, a szövetség alelnöke, valamint a frissen kinevezett főtitkár 

személyében. Ez már alapjaiban rengette meg szövetségünk működését, amelyre a megoldást, 

a szervezet minden szinten történő rendeződését csak a 2015-ös év hozta meg. 

Mindeközben sikerült a MOB-bal a 2014-2015. évi sportágfejlesztési támogatási szerződést 

megkötnie a szövetségnek, éppen a decemberi közgyűlés előtti napokban. 

Az év második felében történt események erősen rányomták a bélyegüket a szövetség 

szervezeti életére. Az operatív folyamatok folyamatos csúszásban voltak, a kötelezettségek 

teljesítései rendezetlenné váltak, a versenyek lebonyolításai nehézségekbe ütköztek, a MOB-

bal a kapcsolatunk konfliktusokkal lett terhelt, annak ellenére, hogy a MOB munkatársai 

nagyon segítőkészek és megértőek voltak, látván és érzékelvén a kialakult helyzetet. 2014 

decemberében bírósági értesítést kaptunk, mely szerint a szövetség adminisztrációs hiba 

folytán elveszítette közhasznúságát. 

A válogatott csapatok EB utazásának a menedzselése rendben, zökkenők nélkül lezajlott, a 

2015. évi EJCC-re a junior válogatottaink kiutaztatása és a verseny előkészületei azonban 

nagy nehézségekbe ütköztek, melyet végül sikerült rendezni. 

 

Összefoglalva, ez az év nagyon sok nehézséggel és változással volt terhelt, amelyek leküzdése 

és menedzselése eddig soha nem látott erőfeszítésébe került a szervezet aktuális 

tisztségviselőinek. Az MCSZ célja, hogy 2015-ben rendezze a szervezet működését, 
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stabilizálja a szövetség pénzügyi helyzetét, a megújult és stabil szervezetre támaszkodva az 

eredményes munkához a lehető legnagyobb támogatást tudja adni a válogatott csapatok 

részére. 

A MCSZ Elnöksége a 2014. évben kereken 100 határozatot hozott 13 ülésén, ez 33%-kal több 

határozat volt, mint 2013-ban. A feladatait az előző elnökség által 2014-re elfogadott 

menetrend szerint végezte, amely a fent vázolt helyzet miatt az év második felében kissé 

megváltozott ugyan, de a legfontosabb dolgokkal nem maradt el. Minden ülésről hitelesített 

jegyzőkönyv és a határozati lista készült, ez megtalálható a szövetség honlapján. 

(www.curling.hu) 

 

IV. Szakemberképzés 
 

A 2013-2014-es tanévben Kiss László főtitkár kitartó munkájának köszönhetően sikerült az 

államilag elismert oklevelet adó oktatási rendszerbe bejuttatni a curling sportágat. Az oktatás 

a Budapesti Sport Unió keretei között zajlik. A résztvevők sportedzői képesítést szereznek 

curling sportágban. Ebben a tanévben az MCSZ jelentős támogatásával 8 fő tett sikeres 

vizsgát. Szükséges és örömteli előrelépés volt ez, hiszen nagyon fontos, hogy a klubokban a 

játékosok mellett, valamint a válogatottak mellett dolgozó szakemberek megfelelő tudással 

rendelkezzenek. Ez alapvető érdeke a sportág fejlődése szempontjából az MCSZ-nek. 

A sportág minden területén (jégfelület készítő, edző, bíró) szükséges az érdeklődő játékosok, 

szakemberek képzésének a támogatása, további új jelentkezők bevonása. Erre most már van 

lehetőség idehaza is, de a WCF is minden szakterületen folyamatosan indítja a képzéseit, 

amelyekhez még támogatást is el tud érni az MCSZ. 

A különböző képzési lehetőségek támogatási rendszerének a kidolgozása 2015 egyik fontos 

feladata. 

 

V. Utánpótlás-nevelés 
Talán a 2014. év rávilágított rá a leginkább arra, hogy mekkora értékekkel rendelkezik a 

sportág, milyen kimagasló eredményességi potenciál van benne és mindemellett megmutatta, 

hogy milyen kiemelten fontos nagyobb figyelmet szentelni a curling utánpótlás rendszerének. 

Míg fiataljaink előretörésével fantasztikus eredményeket ünnepelhettünk, a háttérben súlyos 

gondokkal kellett az MCSZ-nek szembenéznie. Kritikussá vált az aktívan versenyző csapatok 

és játékosok létszáma, amellyel párhuzamosan az MCSZ tagegyesületeinek létszáma is elérte 
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azt a minimum határt, amely már veszélyeztette a szervezet működésének finanszírozása 

szempontjából létfontosságú szakszövetségi státusz megtartását. Szerencsére ez nem 

következett be, de az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb feladata, hogy a szervezet 

növelje tagjainak a számát, növelje a curlinget aktívan űző játékosainak és csapatainak a 

számát. 

Sajnos 2014-ben a folyamatosan jelentkező napi gondok megoldása mellett már nem jutott 

elég idő és energia ennek kidolgozására, de a szövetség létérdeke, hogy erre 2015-ben sor 

kerüljön. 

Ebben az évben elsősorban a klubokban zajlott a juniorok képzése, versenyeztetése, melyben 

élenjárt a junior lányokkal az UTE. Mintaértékű munkát végeztek a WSC-ben is, ahol 

tudatosan és módszeresen folytatták a fiatalok képzését és beépítését a hazai 

versenyrendszerbe. 

Az aktívan curlingező fiatalok száma állandósulni látszik, szükséges azonban új forrásokat 

megtalálni, hogy minél több gyerek kapcsolódhasson akár aktívan, akárcsak a megismerés 

szintjén a sportágunkhoz. Ennek a támogatásában az MCSZ-nek a szerepét mindenképpen 

növelni lenne érdemes. Az MCSZ a különböző programjaival törekedett is erre 2014-ben, de 

el kell ismerni, hogy szükség van ennek a javítására.Junior válogatott szinten a lányok 

szekciója a fénykorát éli, a fiúk fejlődésének van még tere, de az eddig a klubokban elvégzett 

kiváló munkának köszönhetően erre minden lehetőség adva van. 

Az utánpótlás másik nagyon fontos területén, a felnőtt játékosállomány növelésében 2014-ben 

lett volna tennivalónk bőven, ezeket azonban nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. 

Említést érdemel az FTC keretein belül elindult felnőtt képzés, ennek a tapasztalatait is 

hasznosítva lehet beindítani a „college” programot 2015-ben. 

2014-ben nem sikerült új jégfelületet alkalmassá tenni curling oktatására, azonban ez a 

folyamat is elkezdődött, melynek az ösztönzése szintén jó alapja lehet a játékosállomány 

növelésére minden korosztályban. 

2014 egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy az eredményesség szempontjából megfelelő 

hátérrel rendelkezik a magyar curling sportág junior utánpótlásvonala, az ebbe fektetett 

rengeteg munka meg tud térülni, azonban a sikerek mellett folyamatosan és aktívan építeni 

kell az utánpótlás rendszerét. Ez csak stabil és tervszerű szövetségi működés mellett tud jól és 

kiszámíthatóan működni, ez azonban 2014-ben nem volt adott. 

VI. A bizottságok munkája 
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A májusi közgyűlés után az új elnökség a szervezetben folyó munka hatékonyságának 

növelése érdekében átalakította az évek óta meglévő bizottsági rendszert. A feladatokat 

újraosztotta és összevonta három bizottságba, a sportszakmai, az erőforrás és az utánpótlás 

bizottságokba. 

A sportszakmai bizottság Fóti Balázs vezetésével 4 állandó taggal végezte munkáját 2014-

ben. A tagok 3 tagegyesületet képviseltek. Az SSZB aktuális elnevezése a májusi tisztújítás 

után alakult új elnökség által elfogadott megújított bizottsági rendszer kialakításától él. 

2014 során az SSZB folyamatosan vezette a ranglistát, javaslatot tett a díjazottakra és 

elkészítette a 2014-15 szezonra vonatkozó módosított ranglistakiírást. A bizottság elkészítette 

továbbá az MCSZ által rendezett felnőtt versenyek kiírásait, lebonyolítási szabályzatait, 

időrendjeit, megtartotta a sorsolásokat és a technikai értekezleteket, amelyekről 

összefoglalókat küldött a résztvevőknek. A versenyeket lebonyolította. (Női-Férfi OCSB, 

Vegyes OCSB, Egyéni OCSB, Vegyes-páros OCSB, Magyar Kupa). 

Hosszas egyeztetések után sikerült elkészíteni a 2014-15-ös szezonra vonatkozó 

versenynaptárat, aminek kapcsán új javaslatok fogalmazódtak meg és kerültek az elnökség elé 

javaslatként a 2015-16-os versenyszezonra vonatkozóan. Ez a versenyrendszer módosítását is 

tartalmazta. 

Az év során a bizottság bekérte a válogatottak felkészülési terveit és havi beszámolóit, amit az 

elnökség elé terjesztett. Erre vonatkozóan szintén új gyakorlatra készült javaslat az elnökség 

felé. Az új elnökség kérésére elkészült a bizottság új SZMSZ-e. 

Pályázat készült a 2014-es WCF CEP programra, aminek megvalósítása a WCF javaslatára 

2015-re tolódott. 

Elkészült a DAP keretre vonatkozó felhasználási javaslat is, aminek egy része 2015-ben kerül 

majd felhasználásra. 

A Gerevich Ösztöndíjat kiírta a bizottság és javaslatot tett a díjazottakra. Az elbírálásra is 

kidolgozott egy módszertant, amit az elnökség elfogadott. 

A bizottság 2014-ben kidolgozta a játékos kölcsönadásra vonatkozó szabályrendszert, ami a 

versenyszezonban bevezetésre is került. 

 

Az erőforrás bizottság Miklós Nándor vezetésével végezte a munkáját. 

2014-ben elvégzett feladatok: 

- online közvetítések előkészítése és lebonyolítása 

- ranglista folyamatos frissítése 

- email és domain admin átvétele, ezek karbantartása 
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- új website előkészítése és beüzemelése 

- Átadás átvételek támogatása 

Az idei év a tavaszi/nyári tisztviselő váltások után a folyamatos üzemelés biztosításával telt, 

és ebben a bizottság a saját korlátozott ideje miatt nem tudott a megfelelő szinten részt venni.  

A nem pénzügyi jellegű feladatokat teljesíteni tudta, azonban nem tudta átvenni az MCSZ 

bizottságainak pénzügyi támogatását. Ennek eléréséhez elsősorban a tagszámot kell bővíteni 

és az üzemeltetési feladatokat át kell adni más bizottságoknak, tisztségviselőknek. 

 

Utánpótlás bizottságunk Nagy Gyöngyi irányítása mellett az alábbi feladatokat végezte el a 

különböző utánpótlás területeken: 

A „Curling Suli” működését 2014 őszén is folytattuk, korábbi működési elv szerint, kezdő és 

haladó csoportokban. Maximum létszám 10 fő, minimum létszám 4 fő volt ebben az 

időszakban. A junior „A” ligában való indulás további jelentkezőket vonzott be a programba, 

de sajnos csak időszakosan. 

A curling suli programja az Olympic Hopes –os gyerekek felkészülését is nagyban segítette. 

 „Olympic Hopes” felkészítő versenyt rendeztünk az olimpiai reménységek csapatai számára 

´Mini Kupa´ elnevezéssel, mely az edzők és a szülők véleménye szerint is jó kezdeményezés 

volt. 

A prágai Olympic Hopes- os szereplés 7. és 10. helyezése előrelépés a tavalyi eredményhez 

képest. Több szempontból is nagyon hasznos a játékosoknak és edzőiknek is ebben a 

programban részt venni. 

Az Ifi OB láthatóan évről évre színvonalasabb verseny, egyre több, szezon közben is aktív 

csapattal. 

A Curling College rendszerének alapelvei kidolgozásra kerültek, az elindítást anyagi okok 

miatt az MCSZ elhalasztotta a következő évre. 

 

VII. Sajtókapcsolatok 
Az MCSZ kiemelten fontosnak tartotta 2014-ben is, hogy sportolóink világraszóló sikerei, a 

hazai bajnokságok eredményei minél gyorsabban minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak. 

A sportág megítélése szempontjából fontos tényező annak általános ismertsége, ezért 

kiemelten fontos feladat volt, hogy a lehető legjobb és legszélesebb körű kapcsolatokat 

alakítsuk ki a hazai média szereplőivel. Ezzel az igen nehéz és összetett, folyamatos munkát 

igénylő feladattal egyszemélyes sajtófelelősként Bardócz Bencsik Mariannt bízta meg a 
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szövetségünk vezetése. 

 

1. A hazai sajtó tájékoztatása  

A hazai sportsajtót a folyamatosan bővülő sajtotajekoztato@huncurling.hu levelezőlistára 

küldött közleményekkel tájékoztattuk a Szövetség legfontosabb híreiről. A 2014-es évben az 

alábbi dátumokon az alábbi címekkel adtunk ki sajtóközleményt: 

01.08.: Európa-bajnoki ezüstérmes junior női csapatunk 

03.10: Véget ért a férfi és a női országos csapatbajnokság 

03. 13.: A Szövetség a 2013-as év legjobbjait köszöntötte 

04. 16.: Útra készen a vb-címvédő 

04. 25.: Remek kezdés a vegyes-párosok világbajnokságán 

04. 30.: A negyedik helyen zárta a világbajnokságot vegyes-párosunk 

05. 12.: Címvédés a Vegyescsapatok Országos Bajnokságán 

08. 25.: Rangos villámtornával indul a hazai szezon 

09. 18.: Hibátlan rajt a vegyes Eb-n 

09. 21.: Ötödik lett vegyesválogatottunk az Eb-n 

10.28.: Címvédés a vegyespárosok országos bajnokságán 

11.10.: Az FTC Jégmadarak csapatáé a Magyar Kupa 

11.20.: Szombaton kezdődik az Európa-bajnokság 

11.28.: Feljutott az európai elitligába a női válogatott 

 

Mariannak a 2014-es évben sikerült jó kapcsolatot kiépíteni Ambrus Gáborral, az MTI 

sportszerkesztőségének vezetőjével, valamint sikerült felvenni a kapcsolatot a Nemzeti 

Sportban a curlingért felelős újságíróval, Kohán Gergellyel. Csapataink rendszeresen 

szerepelnek a Digi Sport csatorna műsoraiban, valamint a Sportmenü online portálon. 

 

2. Az alábbi Facebook oldalak kezelése, tartalommal való megtöltése az alapvető online 

kommunikációs irányvonalak figyelembevételével 

MCSZ: A Szövetség hivatalos közlendőit, hirdetményeit tesszük itt közzé, illetve nagyobb 

versenyek előtti beharangozókat, versenyek utáni eredményeket, valamint játékosokkal és 

edzőkkel készített interjúk jelennek meg itt. Az oldalhoz Mariannak szerkesztői jogosultsága 

van, csak úgy, mint Kiss Lászlónak.  
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a vegyes páros válogatott: Az oldal 2013. december 30. óta, azaz bő egy éve működik angol 

nyelven. A mai napig 256-an like-olták. A csapat oldala sokkal közvetlenebb, mint az MCSz-

é, a nevükben Mariann kommunikál, sok képpel, háttér információval. Itt minimum 

kétnaponta van bejegyzés, ez a Facebook stratégia része. Az oldalhoz Mariannon kívül a 

csapat tagjainak van szerkesztői jogosultsága. 

a 2014. évi női válogatott: Az oldal 2014. október 4. óta működik angol és magyar nyelven. A 

mai napig 168-an like-olták. Ez az oldal is jóval közvetlenebb, mint az MCSz-é, hasonló a 

vegyes páros válogatottéhoz. Itt is az oldalhoz Mariannon kívül a csapat tagjainak van 

szerkesztői jogosultsága. 

 

Részvétel a WCF Media Assistance Programjában 

Szövetségünk 2014-ben először vett részt a Curling Világszövetség nemzeti szövetségek 

sajtómunkáját segítő programjában. A programra idényenként kétszer lehet pályázni, 

amelyből Szövetségünk a 2013-2014-es szezonban egyszer használta ki a lehetőséget. 2014 

áprilisában a WMDCC-n Mariann képviselte Szövetségünket, és a helyszínről adott hírt 

vegyes párosunk világbajnoki szerepléséről, továbbá segítette a WCF munkáját.  

Sajtófelelősünk a 2014-2015-ös szezonban is részt vett egy világversenyen a program 

keretében 2014 novemberében, a férfi és a női válogatottat kísérte el az ECC-re. 

 

VIII. Nemzetközi kapcsolatok 
A 2014-es év elején egy fő, Rókusfalvy András az MCSZ elnöke látta el Magyarország WCF 

képviseletét a nemzetközi kapcsolatok során. Mivel Magyarországnak a regisztrált 

curlingesek létszámának arányában 2 fő képviseleti joga van (nemenként 1 fő), így az év 

második felében Patonai Ágnes az MCSZ alelnöke is elvállalta a funkció betöltését. 
 

1. Az éves rendes kongresszust Renoban tartották. Itt alapvetően négy fő dolog történt: 

a.  Megtörténtek az éves beszámolók (pl. könyvvizsgálat eredményei) és bemutatták az 

elmúlt év eseményeit, eredményeit és bemutatkoztak azon ország képviselői, ahol a következő 

szezonban, illetőleg ciklusban a versenyeket rendezik (pl. World junior Curling 

Championships 2015, Tallinn, Észtország, vagy a téli olimpia helyszínei Dél-Korea 

Phjongcshang) – összefoglaló beszámolókat a szövetség előre is megkapta, a beszámolókat a 

küldöttek elfogadták. 
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b.  A munkacsoportok bemutatták az elért eredményeiket (pl. Portable Curling Facility) – 

Részletek minden országnak megküldésre kerültek, a lehetőségekről az alelnök részletes 

beszámolót adott a Erőforrás Fejlesztési Bizottságnak és az elnökségnek. 

c.  A küldöttek szavaztak a szabálykönyv módosításáról. A szabálykönyvet az MCSZ 

hivatalosan is megkapta (elérhető a WCF weboldaláról is), a szabályváltozásokat Patonai 

Ágnes az érintett válogatottaknak közvetlenül a kongresszus után eljuttatta, azóta a magyar 

fordítás is megszületett. 

d.  A WCF Board tagjait újra választották a szabályzatnak megfelelő időtartamok szerint 

(4 év, 3 év, 2 év, stb.) 
 

A kongresszus nagyon jó alkalom volt kapcsolatépítésre, és a különböző országok és közös 

projektek együttműködéseinek megtárgyalására is. Ezen lehetőségekről a soron következő 

elnökségi ülésen az alelnök részletes beszámolót adott. 

 

2. A WCF European Zonal Commission Meeting-re Champery-ben az év végén került sor, 

ahol a munkacsoportok aktuális beszámolóit hallgattuk meg, és ahol megtörtént az ECF záró 

meetingje is, melynek működése beolvadt a WCF alá. A korábbi tisztségviselők munkáját 

megköszönték. A korábbi tisztségviselők közül egyedül Saskia Krügel folytatja munkáját a 

WCF-ben. 
 

3. A Román Curling Szövetséggel a korábbi évekhez hasonlóan újra pályázatot adtunk be a 

2015 áprilisi Junior Curling tábor megszervezésére, de mivel EU szinten változott a pályázati 

feltétel rendszer, így pályázatunkat nem támogatták. Jövőre az Erasmus+ keretében lehet újra 

próbálkozni egy másik konstrukcióval. 
 

4. Az alelnök a renoi út alatt igen jó kapcsolatot alakított ki a WCF-be akkor felvételét kérő 

Katari Curling Szövetség képviselőivel, melynek eredményeképpen felkérték 

Magyarországot, hogy közvetítsen egy fő curling edzőt számukra legalább egy éves 

időtartamra a katari curling élet beindítása érekében. Az arab kultúrának megfelelően a 

pályázati kiírás, a kiválasztási feltételek meghatározása és a kinti munkafeltételek és 

körülmények tisztázása igen hosszadalmas egyeztetés és munka eredménye volt, de a 

megállapodás megszületett, Belleli Lajos június 1-jén indul Katarba, hogy megkezdje a 

szövetségi kapitányi munkát. 
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5. Patonai Ágnes a Champéryben történt meeting során felkérést kapott két európai 

munkabizottság munkájában való részvételre (Youth and funding – Susanne Slotsager, 

Weelchair Curling – Bruce Crawford), melyből az elsőre igent mondott. A munkacsoport 

alapvetően az ifjúság fejlesztésével és az EU források megszerzésével foglalkozik, és aminek 

keretében 3 projekt került kidolgozásra. 

Nagy vonalakban ezek a következők lesznek: 

- három regionális (észak, kelet, dél) torna szervezése a junioroknak (13-17 éves 

korosztály), akik nem tudnak részt venni az European Junior Tour-on. 

- A curling játék divatossá tétele a fiatalok körében, kivinni a curlinget az „utcára”. 

- két curling akadémia létesítése a 15-21 éves korosztálynak (kelet, nyugat) ahol tanulni 

és curlingezni is tudnak. 

 

IX. Doppingellenes tevékenység 
Sportágunk nem tartozik a dopping érzékeny sportágak közé. Mindezek ellenére elnökségünk 

mindent megtett, hogy a dopping, a tiltott szerek fogyasztásának, birtoklásának, terjesztésének 

és eljárások alkalmazásának sportágon belüli hazai elterjedését megakadályozza. 

Sajnos a szövetségben eddig megoldatlan antidopping felelősi poszt betöltését 2014-ben sem 

sikerült megoldani, így ez a következő év egyik fontos feladata lesz. 

A Sportállamtitkárság, a MOB és a Magyar Antidopping Csoport kiemelten kezeli ezt a 

kérdést, ezért számos dokumentumot, iránymutatást küldtek minden hazai sportszövetségnek, 

köztünk nekünk is. A tagszervezetekre vonatkozó anyagokat folyamatosan továbbküldtük az 

egyesületeknek, s megjelentettük honlapunkon. A MOB által bekért szakirányú 

szabályzatainkat, kimutatásainkat, egyéb jelentéseinket idén is határidőre visszaküldtük. Az 

elnökség elfogadta a 2014. évre vonatkozó doppingellenes feladattervét, amit sikeresen 

végrehajtottunk.  

2014-ben dopping vizsgálatra nem került sor a hazai curlingesek körében. 

 

X. Infrastruktúra, eszközök 
Szövetségünk jelenleg 63 db curling kővel rendelkezik (1 kő még 2003 előtt eltörött). Ebből 

még 32 darab a WCF könyveiben szerepel, mivel azokat részletfizetéssel vásároltuk meg.  

A Curling Világszövetség eszközfejlesztési keretéből 2012-ben 16 db használt, de tökéletesen 

felújított curling követ szereztünk be. 2013-ban szintén vásároltunk a WCF-en keresztül 16 

darab felújított curling követ, 4 éves törlesztési idővel. Az ezekkel kapcsolatos kiadásokat a 
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DAP keretből fedeztük és fedezzük még 2 évig.  A 32 db kő jobb állapotban van, mint a 

kamaraerdei curling pályán lévők. Jobban csúsznak és hatékonyabban fordulnak. 

A szövetség tulajdonában lévő, régebben vásárolt „verseny seprűk” és a külső eseményeken 

használt seprűk is folyamatosan használódnak. Ezek pótlását a WCF támogatásának 

igénybevételével 2014. év elején tettük meg 

A 2014-es évben a szövetség saját irodával nem rendelkezetett. Az adminisztratív teendők 

ellátását a szövetség tulajdonában álló 1 db számítógép és tartozékai, 1 db nyomtató és 1 db 

laptop segítette. A szövetség dokumentumai Tolnai László kinevezésével az Ihász utca 24. 

szám alatt található Kőbányai Sportközpontba kerültek, leltárba vételük megtörtént.  

A szövetség tulajdonában álló eszközök leltárja az év során többször megtörtént. A 

sporteszközök a Kamaraerdei Curling Clubban rendeltetésüknek megfelelően a jégpályán 

vagy a tárolóban kerültek elhelyezésre 

 

 

Budapest, 2015. május 12. 
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       elnök           főtitkár 


