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MAGYAR CURLING  
 

NŐI és FÉRFI EGYÉNI  
 

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 
 

2016. 
 

KAMARAERDEI CURLING CLUB 
 

A Magyar Curling Szövetség 
megbízásából 

a Vasas SC Curling Szakosztálya rendezésében. 
 
 

A SZÖVETSÉG ÉS A BAJNOKSÁG KIEMELT TÁMOGATÓI: 
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A VERSENY CÉLJA : 

 A magyarországi curling sport fejlesztése 
 Egyéni felkészülés és felkészültség elősegítése 
 A sportágon belüli egyéni felkészültség mérése 
 A 2016. évi curling női és férfi egyéni bajnoki címek eldöntése 

 

A VERSENY HELYE : 
 

Kamaraerdei Curling Club  
Budapest XI. kerület, Susulyka utca 

 

A VERSENY IDŐPONTJA : 
 

Selejtező: 2016. május 15. – május 20. 

Középdöntő: 2016. május 21. (szombat) 10:00 órától 

 Döntő: 2016. május 21. (szombat) 16:00 órától 

 

A VERSENY RENDEZŐJE: 
 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG  
megbízásából 

a Vasas Sport Club Curling Szakosztálya 
 

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 
 

Kiss Bálint MCSZ Versenybírói Testület vezetője    
Kiss László   EMC Kft. ügyvezető igazgatója 
Kiss Zsolt   Vasas SC Curling szakosztály igazgatója – Szervező Bizottság vezetője 
Patonai Ágnes   MCSZ Sportszakmai Bizottság tagja 
Sövegjártó Petra MCSZ főtitkára - Versenyigazgató 

 
 

VERSENYSZÁMOK: 

 Női igazolt egyéni 

 Férfi igazolt egyéni 
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NEVEZÉS: 
 
Nevezési határidő:  2016. május 09. (hétfő) 24:00 óra 
 
Nevezés módja  A nevezési szándékot a Magyar Curling Szövetség részére kérjük 

elküldeni az MCSZ weboldalán a 
http://www.curling.hu/versenynevezes/ linken keresztül a nevezési 
határidő betartásával.  

 
Selejtező teljesítési időpontjának meghatározása: 
 Nevezett versenyzők a nevezési határidőn belül  

http://doodle.com/poll/cqxcfrfv2upy6mxf linken található 
táblázatban feltüntetett szabad időpontok közül választhatják ki, és 
rögzíthetik, hogy mikor kívánják teljesíteni a selejtező sorozatukat. 
Ebben a táblázatban minden versenyző csak egy időpontot foglalhat 
le, amit a nevezési határidő után már nem módosíthat. Minden 
időpontban csak 1 játékos nevezhet egy sávra. 

 
 
Nevezési díj:        nincs 

 A nevezési díjat a Vasas SC és az MCSZ támogatása fedezi 

 
 Az a versenyző, aki nevez a versenyre, de nem jelenik meg az általa 

kiválasztott selejtező időpontban a helyszínen, köteles az MCSZ 
számlájára (10700079-43187607-51100005) 2016. május 20-án 22:00 
óráig 3.000,- Forintot nevezési pótdíj címen befizetni. 

 

A VERSENY  DÍJAZÁSA : 
 

I-II-III. helyezett nemenként:   serleg + oklevél 

A legmagasabb sorozatot elérő női és férfi versenyző különdíjat kap! 

 
EREDMÉNYHÍRDETÉS : 

Szezonzáró díjátadó gálán  

Ennek pontos idejéről és helyszínéről a MCSZ időben tájékoztatást fog adni. 
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JÁTÉK JOGOSULTSÁG: 
A versenyen részt vehet minden játékos, aki: 

 2016. évre szóló érvényes versenyengedéllyel rendelkezik, játékengedélyét a versenybíró 
részére bemutatja. 

 Érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik.  

 A verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait betartja, 

 A verseny szabályait és előírásait magára nézve kötelezően elfogadja, 

 Nevezését az előírásoknak megfelelően határidőn belül megtette, és a selejtező feladatsor 
teljesítésének időpontját az erre a célra kialakított elektronikus táblázatban regisztrálta. 

 A viselkedésével a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja. 

 

LEBONYOLÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI: 
 A bajnokságra minden egyesület tetszőleges versenyzőt nevezhet. 

 Egy versenyző csak egy alkalommal indulhat a selejtezőben. 

 Az a versenyző, aki az általa előre regisztrált selejtező időpontban, illetve továbbjutása 
esetén a meghatározott középdöntő illetve döntő időpontjában a verseny helyszínén 
játékra alkalmas állapotban nem jelenik meg, az kiesik a további küzdelmekből.  

 Visszalépés, vagy a megjelenés elmulasztása esetén a helyezési sorrendben következő 
játékos jogosult a versenyzésre. 

 A selejtezőből a középdöntőbe a legtöbb pontot elérő 1-8. női és az 1-8. helyezett férfi 
versenyzők kerülnek. 

 A döntőbe mind a két nemnél a selejtezőben és a középdöntőben elért eredmények 
összege alapján az 1-4. helyezett játékosok jutnak.  

 A középdöntőbe bejutott 8 női és 8 férfi versenyző nemenként, két négyes csoportba 
kerülnek. Előbb az 5-8., majd az 1-4 helyezettek hajtják végre a középdöntő feladatsorát. 
Nemenként, csoporton belül az adott sávon lévő 4 játékos felváltva hajtja végre az adott 
feladatot.  

 A döntőbe bejutott legjobb 4 női, és 4 férfi versenyző, nemenként, egy csoporton belül 
felváltva hajtja végre a döntő feladatait.  

 A középdöntőben és a döntőben a csoporton belüli sorrend sorsolás alapján kerül 
eldöntésre. 

 A középdöntő megkezdése előtt, a csoporton belüli sorrend eldöntését szolgáló sorsolás 
alkalmával szintén véletlen szerű húzással lesz meghatározva, hogy a nők illetve a férfiak 
melyik sávon teljesítik a feladatsort. A döntő során felcserélődik a nők illetve férfiak pálya 
kiosztása. 
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 Teljes jégkarbantartásra a középdöntő előtt, az 5-8. illetve az 1-4. helyezett csoportok 
teljesítése között, és a döntő előtt kerül sor. 

 Az alapszakaszba kizárólag versenybíró jelenlétében elért eredmények számítanak bele.  

 

 

VERSENYSZABÁLYOK: 

 A feladatokat a kiadott „2016. évi Női és Férfi Egyéni Curling OB” feladatsora tartalmazza, 
amely hozzáférhető a www.curling.hu honlapon. 

  A feladatok teljesítése közben a versenyző a saját maga által elengedett követ söpörheti. 

 A versenyt az a női illetve férfi játékos nyeri, aki a selejtező, a középdöntő és a döntőben 
elért teljesítményének összesítése alapján a legtöbb pontot szerezte. 

 Pontegyenlőség esetén amennyiben az a továbbjutást, vagy a végső 1-4. helyezést 
befolyásolja, az érintett játékosoknak újra teljesíteni kell a feladatot, ugyanazon a pályán. 
Aki a „szétdobásnál” jobb eredményt ér el, az végez előrébb. 

 Szabálytalanul elengedett követ ki kell venni a játékból, és 0 pontos teljesítésként kell 
figyelembe venni. 

 A versenyen kötelező a sportmez jobb ujján a Magyar Curling Szövetség hímzett címerét 
viselni. A „kitűző” viselésével egyenértékű a mez egyéb jól látható részén felvarrott vagy 
felnyomott MCSZ logó. MCSZ logó a Kamaraerdei Curling Klubban beszerezhető.  

 Tilos a versenyen más ország, vagy külföldi klub mezében pályára lépni! 

 Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a Szervező Bizottság dönt. 

 

 

FELVILÁGOSÍTÁS: 
 

A szövetség főtitkáránál: e-mail: office@huncurling.hu, 
 
A játékosok által elért eredmény megtalálható lesz a curling klub faliújságán, és elektronikus 
elérhető az MCSZ weboldalán.  
 
 

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván 

a Rendezőség. 
 


