Magyar Curling Szövetség
Csapat Olimpiai Kvalifikációs Rendszer

I. Szempontrendszer

Az olimpia kiemelten fontos és meghatározó esemény minden sportág életében, mivel
már maga a részvétel, valamint az olimpián elért eredmény hosszú évekre
meghatározhatja egy sportág fejlődését, népszerűségét. Javaslatunk összeállításakor
sok szempontot vettünk figyelembe, de mindenekelőtt a sportág hazai jövőjét
alapvetően befolyásoló olimpiai részvétel kiharcolását, továbbá az azon elérhető
legjobb eredmény elérését tekintettük vezérlő elvnek.
Arra törekedtünk, hogy a hazai kvalifikációs rendszer legyen eredménycentrikus,
objektív, hosszú távra kiszámítható és elérhető, továbbá a kvalifikáviós rendszert
megnyerő csapat minden kétséget kizáróan a legjobb játékerőt képviselje az
országban az olimpia idején.Figyelembe vettük a nálunk nagyobb hagyományokkal
rendelkező országok kvalifikációs rendszereit, s ezzel párhuzamosan javaslatunkat
összehangoltuk a kiemelt nemzetközi versenyekre (Eb, vb) Magyarországon jelenleg
érvényben lévő kvalifikációs rendszerrel.

II. Kvalifikációs rendszer

Javaslatunk, hogy az aktuális olimpia előtt az MCSz szervezésében kerüljön
megrendezésre egy Olimpiai Kvalifikációs Torna (OKT), melynek győztese jogot
szerez Magyarország képviseletére az olimpián, illetve az olimpiai kvóta
megszerzéséhez szükséges, a WCF által kiírt, ún. Olimpiai Kvalifikációs Versenyen
való részvételre.
A hazai Olimpiai Kvalifikációs Torna akkor kerül megrendezésre, ha az ország kvótát
szerez az Olimpiára, vagy megszerzi a jogot a WCF Olimpiai Kvalifikációs
Versenyén való részvételre.

Az OKT-n való indulásra jogot szerző csapatok:


Az adott olimpiát megelőző 3 évben WCF vb-n szereplő csapatok.
Amennyiben egy ilyen csapat van, akkor az a csapat kiemeltként rögtön az
OKT döntőjének 1. pozícióját foglalja el. Több csapat esetén nincs kiemelés.



Az olimpiát megelőző 3 évben az MCSz országos bajnokságán 1-3.
helyezést elérő csapatok.

Lebonyolítási rendszer:

1. Kiemelt esetén a döntőben a kiemelt csapat 1. pozícióban várja a többi csapat
közül a dupla round robin után page system alkalmazásával kikerülő győztest.
A döntőben best of 7 mérkőzéssorozat alapján kerül ki a győztes csapat.

2. Ha nincs kiemelt csapat, akkor dupla round robin után page system segítségével
kialakul a döntő két csapata.
A döntőben best of 5 mérkőzéssorozat alapján kerül ki a győztes.

III. A kvalifikációs rendszer kiírása

A hazai olimpiai kvalifikációs rendszert minden ciklus megkezdésekor rögzíteni kell.
Ennek a ciklus elején elfogadott rendszernek a ciklus közbeni megváltoztatása csak
kivételesen indokolt esetben, közgyűlési határozattal legyen lehetséges.
Olimpiai ciklus megkezdésén azt a legelső hazai versenyt értjük, amely jogot biztosít
abban a ciklusban az első nemzetközi versenyre, amelyen megfelelő eredmény elérése
esetén az ország indulási jogot szerezhet akár az olimpiára, akár a WCF olimpiai
kvalifikációs versenyére.

Az OKT minden olimpia előtti év őszén kerül megrendezésre, igazodva a WCF
Olimpiai Kvalifikációs Versenyéhez, az olimpiához, illetve az aktuális Eb-hez. Az
OKT versenykiírását az MCSz-nek legkésőbb a kvótaszerzés, illetve a WCF
kvalifikációs versenyére jogot biztosító utolsó nemzetközi versenyt (az olimpiát
megelőző év vb-je) követő 30 napon belül ki kell hirdetnie.

Nagyon fontos szabály, hogy az eredmények alapján a jogokat a csapat szerzi meg,
nem az adott csapat egyesülete.
Egy csapat akkor számít ugyanannak a csapatnak, ha az Olimpiai Kvalifikációs
Tornán a tornára indulási jogot biztosító versenyhez képest a csapatban a nevezett
játékosok körében maximum 2 helyen történik változás. Egy csapat csak egy kivívott
jogával élhet.

Amennyiben a kvalifikációt megszerző csapat összetételében az olimpia előtt
bármilyen okból (a vegyes párosban való részvétel, sérülés, eltiltás, stb.) változás
áll be, az MCSz elnöksége a szakmai bizottság javaslata alapján mérlegelheti egy
pótkvalifikációs torna kiírását.

Javaslatunk alapján az Eb-re, vb-re vonatkozó kvalifikációs szabályozás nem változik.
Az Eb-re az adott év ob győztese kvalifikálja magát, a vb-re pedig az Eb-n szereplő
csapat kvalifikálja magát.

Az általunk javasolt olimpiai kvalifikációs rendszer együtt az Eb és vb kvalifikációs
rendszerével különösen felértékeli az MCSz Országos Csapatbajnokságot. Mind az ob
győzelmet, melyen keresztül lehetőséget kap a csapat az olimpia szempontjából
kiemelt pozíció megszerzésére, mind pedig az OB-n a dobogóra való felállást, hiszen
ez olimpiai kvalifikációs helyet is ér egyben.

A csapatjog biztosítása pedig az állandóság felé tereli a versenycsapatokat, ezzel
mindenképpen elősegítve az eredményességet.
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