
Sorsolás, technikai értekezlet 
OCSB ’A’ és ’B’ liga 

 
 
 
Sorsolás: 
 
1.  
 
Nevezési határidő vége 2016. január 11. éjfél volt, mind az ’A’ mind a ’B’ ligában. Az ’A’ 
ligában a rögzített keretszámok miatt, ide a tavalyi év alapján jogosult csapatok nevezhettek.  
 
Nőknél a 6 fős mezőny kialakult (Team Palancsa, SSC Nők, End Hunters, Westbay-VSC 
Nők, Hackers, WSC Rimes) 
 
Férfiaknál 7 csapat adta le nevezését (Westbay-Vasas, WSC Ice-Fighters, SSC Férfiak, FTC 
Fradi, FTC Kazuár, WSC G-Force, Jégmadarak). A szabályok szerint a 8 csapatos mezőnynek 
meg kell lennie, ezért az ide vonatkozó szabályok szerint jártunk el, miszerint: 
 
„A felöltés módja: Az osztályozó mérkőzés vesztese és az “A” liga 6. illetve 8. helyezettje 
között az összetett ranglistában a nevezési határidő lejáratakor előrébb álló csapat 
rangsorolódik előrébb egy esetleges üresedés esetén.” 
 
Ennek értelmében az FTC Jaguars csapata került fel az ’A’ ligába. 
 
B ligában így szintén 8 csapat maradt (UTE Four Four Nők, Jégkristályok, WSC Girling, cc 
Legija, UTE Four Four Férfiak, UTE Dragons, WSCápák, UTE Ifi). Koedukált ’B’ liga lesz, 
viszont, mint ahogy a korábbiakban a díjazás nemenként történik. 
 
 
 
Technikai értekezlet: 
 
A 2016. évben megrendezésre kerülő férfi- és női ’A’ és ’B’ csoportos országos bajnokságon 
a WCF seprűfejek moratóriuma alapján az összes hazai seprűfej használható. Az IcePad is ha 
kiveszik belőle a merevítőt. Ezeket a jelenlévő versenybírók fogják ellenőrizni.  
 
Az időrendben a mérkőzések kezdési időpontjai vannak feltüntetve, ezért kérek mindenkit a 
bemelegítés figyelembe vételével, mindenki időben érkezzen. ’A’ liga melegítési mód (1-9-1-
1), míg a ’B’ ligában 5 perc melegítési idő van a kövek érintése nélkül. 
 
8 endes mérkőzéseknél, ha 95 perc alatt nem sikerül mind a 8 endet befejezni, a 95 perc 
leteltét jelző kolomp megszólalása után az éppen zajló endet és maximum még egyet lehet 
lejátszani. 
 
Closest to the button, tehát már az új mérőműszer használatával fognak történni a button 
mérések. Az adott szakaszban számításba vett button dobások közül a férfiaknál a két 
legrosszabb, míg a nőknél a legrosszabb eredmény nem számít bele az átlagba. ’B’ ligában 
szintén a két legrosszabb eredmény esik ki. 



 
A 8 endes mérkőzésekkel zajló csoportokban minden mérkőzés vége után közvetlenül, a 
csoporton belüli esetleges pontegyenlőségből adódó sorrend eldöntése érdekében, minden 
csapat általuk kiválasztott 2 játékosának - aki pályán volt a meccs végén - „button”-t kell 
dobnia. 
 
Az ”A” osztály alapszakasz 7. (nőknél 5.) és a „B” osztály 2. helyezett csapata egy 10 endes 
helyosztó mérkőzést játszik a következő szezon „A” osztályban való indulás jogáért, melyet 
az osztályozó mérkőzés győztese nyer meg. 
 
A bajnoki cím megszerzéséhez 2 győzelemre van szükség. Aki a döntőben kétszer győz, az 
nyeri az országos bajnokságot (egyúttal képviselheti hazánkat a 2016. évi Női illetve Férfi 
Curling Csapat Európa Bajnokságon és kvalifikáció esetén a 2017-es Curling Csapat 
Világbajnokságon), míg a vesztes 2. helyezett lesz. 
 
Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 8-0 illetve 6-0 kő illetve end aránnyal elveszti 
mérkőzését. – ’B’ liga 
 
Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 12-0 illetve 8-0 kő illetve end aránnyal elveszti 
mérkőzését. – ’A’ liga 
 
Ha a szünetek közötti 1 perc lejártáig a dobó mozdulatot nem kezdi meg az adott játékos, 
akkor a csapat idő már az első kő előtt elindul mindaddig, ameddig a kő el nem éri a Tee-
Linet. Itt a bíró tesz egy ajánlást, hogy az utolsó 10 másodpercen belül kezdjék el a 
dobómozdulatot előtte ne. 
 
 
A sorsolás és technikai értekezleten az SSC Férfiak, SSC Nők, illetve a WSC Girling csapat 
képviselői nem jelentek meg, így számukra az első meccsen megszerezhető 
kedvezményezettség elveszett. 
 
 
Az osztályozó hivatalos ideje 2016.05.14 (10:45-13:15), ha a két csapat közös megegyezés 
alapján eltérő időpontban szeretné lejátszani az osztályozó mérkőzést, azt saját költségén 
megteheti. 


