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Sorsolás és technikai értekezlet 

 
 
Sorsolás: 
 
 

 2015.10.12-ig, éjfélig a nevezési határidő lejártáig 14 csapat adta le a 
nevezését a Magyar kupára. A kupa két hétvégén keresztül fog 
tartani. Első hétvége mérkőzései: 2015. november 6-8. Második 
hétvége mérkőzései: 2015. november 13-15 között kerülnek 
megrendezésre. Így selejtező mérkőzés/mérkőzésekre nem lesz szükség 

 
 

 A versenyt a négyes döntőig úgynevezett „Tripla KO” rendszerben 
rendezzük. Kiemelésekről a ranglista pontszámok döntöttek, ez 
alapján a két fő kiemelt, akiknek csak a második hétvégén kell 
csatlakozni a küzdelmekhez az UTE Bálnák és a Westbay VSC Nők 
csapata.  További négy kiemelt (szintén ranglistapont alapján), 
akiknek a második fordulóban kell csatlakozniuk az FTC 
Jégmadarak, SSC Nők, SSC Férfiak, FTC Jaguars. 

 
 
Sorsolás menete:  
 
 

 Először a két fő kiemelt csapatot sorsoltuk ki ennek alapján az A1 
kiemelt lett az UTE Bálnák, míg az A2 kiemelt a Wesbay VSC Nők 
csapata lett. 

 
 Ezt követően a négy további kiemeltet húztuk ki (B1-B4-ig terjedően). 

B1 – SSC Férfiak, B2 – FTC Jégmadarak, B3 – FTC Jaguars, B4 – SSC 
Nők 

 
 Végül pedig az első forduló párosításait sorsoltuk ki. Így alakultak ki a 

következő párharcok: A1: UTE Dragons – WSC Girling, A2: WSC G-
Force – WSC Titánok, A3: Wild Catz – WSC Ice Fighters, A4: FTC Fradi 
– UTE Mix 

 
 Ezt a mellékelt Excel táblázatban, jobban és érthetőbben meg tudjátok 

nézni . 
 
 
 
 
 



Technikai értekezlet: 
 

 
 

 TKO rendszer: 8 END – 105 perc, csengő után még az elkezdett END-
et be lehet fejezni, viszont újabbat már nem lehet kezdeni. 
Bemelegítés 3 perc kövek érintése nélkül. Az első END befejezésének 
joga előzetes kijelöléssel, a párosításokban a kiírásban elsőnek 
feltüntetett csapatot illeti meg. 

 
 

 A négyes döntőben mindkét csapatnak 30-30 perc „thinking time” 
játékidő áll rendelkezésre a 8 end lejátszásához. 

 
 

 Ha nincs matematikai esély kötelező feladni a mérkőzést, csapat 
döntés alapján pedig legkorábban a 6. END-et követően lehet 
feladni. 

 
 

 A mérkőzéseken csak egységes felsőruházatban lehet részt venni 
(melegítő, polárpulóver, stb.). A mérkőzéseken kötelező a felsőruházat 
jobb ujján az MCSZ címerét viselni. Ennek hiányában az érintett 
csapat, mérkőzésenként 1.500.- Ft/fő büntetést köteles befizetni az 
MCSZ pénztárába. 

 
 

 Eredményhirdetés az év végi MCSZ gálán! 
 
 
 


