
Sorsolás és technikai értekezlet 
 
 

Sorsolás:  
● Részvétel: Mivel a 2015. évi Vegyes-páros országos bajnokságra 12-nél 

több csapat jelentkezett, így a versenykiírásban leírtak alapján jártunk el. 
Először is a 2013-2014-ben induló párosok előnyben részesülnek. Név 
szerint: 1, Palancsa Dorottya - Kiss Zsolt 

2, Szekeres Ildikó - Nagy György 
3, Szentannai Ágnes - Hall Krisztián 
4, Kalocsai Vera - Varga Balázs 
5, Miklai Henrietta - Bodor Gábor 
6, Riesz-Rókusfalvy Zsófia - Riesz Gábor 
7, Halász Csilla – Ézsöl Gábor 
 

Így a maradék 6 páros között a rangsorpontszámok döntöttek, oly módon, 
hogy a páros tagjainak élő rangsorpontszámát összeadtuk és így jött ki az 
összesített pontszám.  

 
 

1, Sándor Nikolett - Fóti Balázs (179,6 + 147,4) - 327 
2, Patonai Ágnes - Balázs Dávid (38,8 + 146,4) - 185,2 
3, Páthy-Dencső Blanka - Szabó Gergely (111 + 42,4) - 153,4 
4, Mercz Dóra - Sárdi Péter (29,4 + 42,8) - 72,2 
5, Bardocz Bencsik Mariann - Balogh András (17,2 + 48,8) - 66 
6, Bíró Bernadett - Kalocsay Ottó Dániel (13,5 + 1,8) - 15,3 
 

E szerint az utolsó két párosnak egy két nyert meccsig menő selejtezőt kell 
játszania, amelynek időpontjai a következők: 
 

Első meccs: Október 13: 16:30-tól 
Második meccs: Október 15: 16:30-tól 
Harmadik meccs (ha szükséges): Október 15: 21:00-tól 
 
 
 

● Minden párosnak (12), akik részt vesznek, az országos bajnokságon a 
torna megkezdéséig be kell fizetniük a fenn maradó költséget. ( 
Alapszakasz teljes díja 60000Ft). További befizetéseket is csak az adott 
szakasz megkezdéséig fogadjuk el, szintén átutalással, vagy Petránál ez 
a középdöntőnél + 20000Ft, míg a Page döntőnél +15000Ft-t jelent. 

 
 

● Csoportokban szereplő hat páros közül a középdöntőbe az első három 
páros jut be. 

 
 
 



Technikai értekezlet: 
 

 
● Bemelegítés. Nagyon fontos a mérkőzés megkezdése előtt 25 perccel. 

(1-8-1-1 perc) a csapatonkénti idő. Tehát nagyon fontos, hogy az 
időtervben feltűntetett időpont a meccs megkezdésének az időpontja, de 
a bemelegítés már 25 perccel korábban kezdetét veszi. 

 
 

● Alapszakaszban mindkét játékosnak ugyanannyi óramutató járásával 
megegyező illetve óramutató járásával ellentétes forgatású dobást kell 
teljesítenie. Az alapszakaszban 5 meccsről beszélünk, tehát 3-2 
arányban kell elosztani. Nem feltétlen kell felváltva! 

 
● A középdöntőben újraindul a forgatási rend, tehát 3 mérkőzésre 2-1 

arányban kell elosztani. 
 

● A bajnokság teljes időtartamára maximum egy edző nevezhető. Travel 
time-ot csak az edzővel rendelkező párosoknál alkalmazzuk. Ez 15 
illetve 45 másodperc. 

 
● Pontegyenlőség esetén kialakuló holtversenyben először az érintett       

csapatok egymás elleni eredményét kell figyelembe venni, s az         
határozza meg a sorrendet. Majd a button átlagot, és ha esetleg ez is             
egyenlő, akkor a legjobb button eredményt. 

 
● Az alapszakaszban 1 legrosszabb LSD dobás kiesik az átlag         

meghatározásánál. 
 

 
● A középdöntőbe a továbbjutott csapatok ellen elért pontokat, valamint az          

ellenük elért minden LSD dobást magukkal visznek a csapatok. A hozott           
LSD dobások és a középdöntőben elért LSD dobások összességéből 1          
legrosszabb dobás kiesik az átlag kiszámításánál. 

 
 
Felhívtuk a figyelmet a szabályzatnak megfelelő ruházat és az MCSZ          
logójának kötelező viselésére. 
 
 
 
 

Eredményhirdetés az évi végi MCSZ gálán!!! 


