
Sorsolás és technikai értekezlet 
 

 

Sorsolás: 

 8 csapat jelezte részvételi szándékát az első alkalommal megrendezésre kerülő Ifjúsági 
Vegyes-páros Országos Bajnokságra. 

 3 nap alatt kerül sor a lebonyolításra. Szombaton és vasárnap az alapszakaszra és az 
esetleges tie-breakre kerül sor, majd hétfőn a rájátszásra. 

 Sportszakmai Bizottság nem kezdeményezett kiemelést, így bármelyik páros bármelyik 
csoportba és helyre sorsolható. 

 Két négy fős csoportban kerül lebonyolításra az alapszakasz, majd innen az első két 
helyezett jut tovább a rájátszásba. Itt a két első és két második helyezett játszik 
egymással. 

 

Technikai értekezlet: 

 Bemelegítés: 1perc hűtés, 6 perc bemelegítés kövek használatával, 1-1 perc button. Elöl 
álló csapat kezdi a bemelegítést. Jobb button eredményt elért pároshoz kerül a kalapács. 
2 + 1 arányban kell pároson belül dobni a button-ket (2 clockwise+1counterclockwise 
vagy 1clockwise+2counterclockwise) 

 22-22 thinking time időmérés. 
 Időrendbe kiírt időpont a mérkőzés kezdetének időpontja. Bemelegítés 20perccel előtte 

kezdődik. 
 4 END után 5 perc szünet. Az END-ek közötti 1 perc pihenőidő lejártát követően 

azonnal indul az adott csapat órája – MÁR AZ ELSŐ KŐ ELŐTT IS 
 Döntetlen esetén extra END, 2perc 45másodperc párosonként. 
 Feladásra a 6. END-et követően van lehetőség. 
 Ha már nincs matematikai esély kötelező feladni az adott mérkőzést. 
 Tie break WCF szabályoknak megfelelően. Csoportonként egy tie break lehetséges. 
 Rájátszásnál az 1-2 (csoportok első helyezettjei) illetve a 3-4 (csoportok második 

helyezettjei) között a button átlag (DSC) dönt.  
 Rájátszásban a kezdeményezett választ kalapácsot vagy kőszint. Amelyik páros a 

kalapácsot választja, az melegít először. Button dobásokra itt már nem kerül sor. 
 Ki nem álló csapat az adott mérkőzést 8-0, 6-0 arányban elveszti. 
 Eredményhirdetés: Érmek átadására a döntőt illetve bronz mérkőzést követően a pályán 

kerül sor, míg a serlegek és oklevelek átadására a szezonzáró díjátadó gálán. 
 
 

Nagy Laura – Spiller Emilio és Joó Linda – Nagy Viktor párosok egy tagja és meghatalmazott 
képviselőjük sem jelent meg a sorsoláson és technikai értekezleten, így az első mérkőzésen a button 
eredményektől függetlenül elvesztették a kezdeményezettség lehetőségét. 


