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NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI 

CURLING VERSENY 
 
 
 
 

Kamaraerdei Curling Club 
 

A Magyar Curling Szövetség rendezésében. 
 
 

A SZÖVETSÉG KIEMELT TÁMOGATÓI: 
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A VERSENY CÉLJA : 
 

 a magyarországi curling sport fejlesztése, 
 a sportág népszerűsítése a fiatalok körében, 
 a sportág hazai utánpótlás hátterének erősítése 
 Olympic Hopes felkészítő verseny 
 junior eb felkészülési verseny 
 megméretés külföldi csapatok ellen 
 

 
A VERSENY  HELYE : 

Kamaraerdei Curling Club 
Budapest, XI. ker. Kamaraerdei út 12-14. (Susulyka utca) 

 
 

A VERSENY  IDŐPONTJA : 
 

2015. október 31 - november 1. 
 
A VERSENY RENDEZŐJE : 
 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 
Budapest, XI. ker. Kamaraerdei út 12-14. 

 
VERSENYSZÁM: 

 Utánpótlás csapat (tetszőleges a lányok és fiúk aránya, 4 fő + 1 fő csere lehetőség) 
 
JÁTÉK JOGOSULTSÁG: 

A versenyen részt vehet minden csapat, amely: 
 a csapatban szereplő játékosok mindegyike 1994. június 30. után született, s ezt a verseny napján 

személyi-, vagy diák igazolványával igazolni tudja. 
 nevezését a versenybizottságnál igazolni tudja, 
 a verseny ideje alatt a Magyar Curling Szövetség szabályait és előírásait betartja, 
 a verseny szabályait és előírásait magára nézve kötelezően elfogadja, 
 a viselkedésével a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja. 

 
NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA: 

 
 Nevezési határidő:  2015. október 05. (hétfő) 24.00 óráig 
 Nevezési díj:   100 euro / külföldi csapat, 30.000,-Ft / magyar csapat, 

mely magában foglalja az étkezést és a szombat esti programot 
 Nevezési:    A nevezési szándékot az MCSZ részére az spetra@huncurling.hu  

mail címre kérjük jelezni. 
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  Egy egyesület, iskola több csapatot is nevezhet. 
 
 
A VERSENY DÍJAZÁSA : 
 

 I-III. helyezett csapatok:   kupa + érem + oklevél 
 IV-VIII. helyezett csaptok  oklevél 

   
 
EREDMÉNYHIRDETÉS : 
 

2015. november 01-én, a döntőt követően a helyszínen 
 
 
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA : 

 
 A lebonyolítás rendszere 8 csapattal tervezett, 2 csoportban, 4 magyar-4 külföldi csapat 

részvételével 
 Sorsolás 2015. október 08-án, csütörtökön, 20h-kor 
A csoportmérkőzéseken az endek száma 6, későbbiekben 8. 
 Amennyiben a csoportmérkőzéseken 75 perc alatt, majd azután a rangsorolás szerinti 

mérkőzéseken 100 perc alatt nem sikerül az összes „endet” befejezni, az idő lejártát jelző kolomp 
megszólalása után új „endet” már nem lehet kezdeni, de az éppen zajló „end”-et végig kell 
játszani. 

 A döntőben az időkorlát ugyanúgy 100 perc. 
 2 időkérés / mérkőzés  
 Minden mérkőzés végén a csapat mind a 4 játékosának button dobást kell dobnia. A 4 dobásból a 

legrosszabbat kivesszük a számításnál. A button dobások összesítése után a dobóversenyben 
nyertes csapat külön ajándékot kap. 

 Pontegyenlőség esetén az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 
1./  egymás elleni eredmény 
2./ összesített button átlag 

 Várakozási idő:  5 perc 
 Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 12-0 (6-0) arányban elveszti mérkőzését. Ha a ki nem 

állás befolyásolja a csoporton belüli továbbjutás kérdését, akkor az érintett csapatok egymás elleni 
eredményét kell figyelembe venni. 

 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. 

 
VERSENYSZABÁLYOK: 

 A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók. (A szabályok a 
Magyar Curling Szövetségben megtekinthetők.) 

 Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetetést adhat, kiállíthat, a kirívóan 
sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja a további versenyzésből. 

 Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a versenybizottság dönt. 
 A "köveket", korlátozott számban slider-eket, seprűt a versenybizottság biztosít. 
 Akinek nincs speciális curling cipője, azoknak kötelező a fehértalpú edzőcipő használata, amihez 

biztosít a rendezőség „csúszó talpat”. 
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EGYEBEK: 

 
 Sportorvosi vizsgálat hiányában, mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen. 

 
FELVILÁGOSÍTÁS: 

 
  spetra@huncurling.hu, vagy speter177@gmail.com  
 

 
       
       Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván 
           
                                                                                                       a Rendezőség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


