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BAJNOKSÁG    

Kamaraerdei Curling Club 
A Magyar Curling Szövetség rendezésében. 

AZ MCSZ ÉS A VERSENY TÁMOGATÓI: 
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A VERSENY CÉLJA: 
 

 a magyarországi curling sport fejlesztése, 
 versenyzési lehetőség biztosítása az MCSZ 50 éven felüli játékosaiból álló 

tagegyesületi csapatai számára, 
 a sportág népszerűsítése, 
 a 2016. évi Curling Szenior Országos bajnoki címének eldöntése, 
 kvalifikációs verseny megrendezése a 2017. évi Curling Szenior VB-re. 

 
A VERSENY  HELYE : 
 

Kamaraerdei Curling Club 
Budapest, XI. ker. Kamaraerdei út 12-14. (Susulyka utca) 

 
A  VERSENY  IDŐPONTJA : 
 

2016. december 11. (szombat) 
   
A VERSENY RENDEZŐJE : 
 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 
 
A VERSENYBIZOTTSÁG TAGJAI: 
 

 Kiss Bálint MCSZ Versenybírói Testületvezető 
Szervező Bizottság vezetője 

 Rókusfalvy András EMC Kft. Ügyvezető igazgató 
 Patonai Ágnes  MCSZ SSZ Bizottsági tag  
 Sárdi Péter                    MCSZ SSZ Bizottsági tag 
 Sövegjártó Petra MCSZ Főtitkára 

Versenyigazgató 
 
 
VERSENYSZÁM: 
 

 Szenior férfi, szenior női csapat    (4 fő + 1 fő csere lehetőség) 
A csapatokban csak olyan játékos szerepelhet, aki a verseny napján már 
betöltötte 50. életévét. Egy csapatban vagy csak hölgyek, vagy csak urak 
szerepelhetnek. 
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NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA: 
 

 Nevezési határidő:  2016. november 10. (csütörtök) 24.00 óra 
 

 Nevezési díj:   30.000.- Ft/csapat 
 

 Nevezés: 
A nevezési szándékot a Magyar Curling Szövetség részére kérjük elküldeni az 
MCSZ weboldalán a http://www.curling.hu/versenynevezes/ linken keresztül 
a nevezési határidő betartásával. Az érvényes nevezéshez szükséges a nevezési 
díj befizetését igazoló dokumentumot (banki visszaigazolás, bevételi 
pénztárbizonylat) csatolni. Egy egyesület több csapatot is nevezhet. A nevezési ív 
beérkezésétől számított 24 órán belül küldünk egy visszaigazoló e-mailt, ha ez 
nem érkezik meg Sövegjártó Petra főtitkárt keressék a versenykiírás végén 
található elérhetőségeken. 

 
VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ: 
 
A nevezett csapatvezetők részére elektronikusan továbbításra kerül és elérhető a 
www.curling.hu weboldalon 2016. november 14-től. (Mivel a benevezett csapatok 
száma alapján alakul ki a meccsek pontos időpontja.) 
 
A verseny rendezősége fenntartja a jogát, hogy jelen versenykiírástól, illetve a kiadott 
programtól különleges és erősen indokolt esetben eltérjen, a WCF szabályait betartva. 
 
 
A VERSENY DÍJAZÁSA : 
 

 I. helyezett csapat:   kupa + érem + oklevél  
 II. helyezett csapat:  kupa + érem + oklevél  
 III. helyezett csapat:  kupa + érem + oklevél  

 
 
EREDMÉNYHÍRDETÉS:    
 

• Érem átadás a helyszínen a döntőt követően. 
 

 
JÁTÉK JOGOSULTSÁG: 
 

A versenyen részt vehet minden csapat, amely: 
 anya egyesülete révén tagja a Magyar Curling Szövetségnek, 
 a csapattagok különböző egyesületekből is összeállhatnak, de a nevezéskor meg 

kell jelölniük, mely egyesületet képviselik, 



2016. évi Curling Szenior OB 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG  
1105 BUDAPEST, Ihász utca 24.  

4 

 a csapatban szereplő játékosok mindegyike rendelkezik az MCSZ által kiadott 
2016. évi versenyengedéllyel, érvényes sportorvosi igazolással. Ezt a helyszínen 
versenyengedély kártyájával igazolni tudja.  

 a verseny napján 50. életévét betöltötte, 
 a csapat minden játékosa magyar állampolgársággal rendelkezik, 
 nevezési díját a verseny kezdetéig befizeti. 
 nevezését a versenybíróságnál igazolni tudja, 
 a verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait betartja, 
 a verseny szabályait és előírásait magára nézve kötelezően elfogadja, 
 a viselkedésével a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja. 

 
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA: 

 
 A verseny lebonyolítása nevezők számától függ. 
 3 nevező csapatig körmérkőzéses selejtező. Csoporton belül az egymás elleni 

eredmény dönt. Körbeverés esetén a több nyert end dönt, ha az egyenlő, akkor a 
több nyert kő. A csoport 1. és 2. helyezettje, ezt követően addig játszik, míg a két 
csapat közül az egyiknek meg nem lesz a két egymás elleni győzelme. 

 Két csapat esetén két győzelemig tart a torna, a verseny nemzetközi kvalifikációs 
jellege miatt. 

 A döntő mérkőzéseken belüli end illetve kő arány nem számít. 
 A mérkőzés előtt a jégen mind a két párosnak külön-külön 9-9 perc 

bemelegítésre van lehetősége. A bemelegítést a párosításban elől álló párosnak 
kell kezdenie. A bemelegítés kezdete a mérkőzés kezdésére kiírt időpont. A 
mérkőzéseknél a meccset megelőző bemelegítéskor, a pályán lévő játékosok 
közül két embernek „button”-t kell dobnia. A „button dobás” rendje: 9 perc 
bemelegítési idő letelte után közvetlenül 1-1 perc áll rendelkezésre a 2 „button 
dobás” végrehajtására. Az a páros szerzi meg az első endben a 
kedvezményezettséget, amely csapat button átlaga alacsonyabb a 2 dobás 
alapján. Ha a kő bármely része felülnézetben nem fedi a kör bármely pontját, 
akkor 199,6 cm-es eredménnyel kell jóváírni az adott csapat teljesítését. 
Amennyiben mind a két csapat teljesen azonos eredményt ér el a „button” 
dobásnál, pénzfeldobással kell eldönteni a kedvezményezettséget. 

 A mérkőzések 8 endből állnak, időkorlátozás nélkül. 
 Minden mérkőzés alatt mind a két csapat 1-1 perces időkérési lehetőséggel 

rendelkezik. 
 Amennyiben a mérkőzés állása a 8. endet követően döntetlen, „extra end-del” 

kell eldönteni a végeredményt. 
 A verseny rendezősége fenntartja a jogát, hogy jelen versenykiírástól, illetve a 

kiadott programtól különleges és erősen indokolt esetben eltérjen a World 
Curling Federation szabályait betartva. 

 
 Várakozási idő: 5 perc 
 Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat elveszti mérkőzését.  
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ÓVÁS ÉS EZZEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL: 
 
 Óvás és fellebbezés az MCSZ ide vonatkozó gyakorlatának megfelelően. 

 
VERSENYSZABÁLYOK: 
 

 A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók, 
melynek a magyar fordítása letölthető az MCSZ honlapjáról (szabályzatok, WCF 
szabályzat).  

 Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetetést adhat, kiállíthat, a 
kirívóan sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja a további versenyzésből. 

 Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a versenybizottság dönt. 
 Akinek nincs speciális curling cipője, azoknak kötelező a lemosott, simatalpú 

sportcipő használata, amihez biztosít a rendezőség „csúszó talpat”. 
 
 
EGYEBEK: 

 A verseny minden résztvevőjére a Magyar Curling Szövetség érvényben lévő 
Dopping Szabályzata vonatkozik.  

 Minden játékos köteles magát alávetni egy esetleges dopping vizsgálatnak. 
 Dopping vétség esetén az idevonatkozó eljárást kell végrehajtani, figyelembe véve 

az érintett játékos személyiségi jogait és a MOB által előírt eljárási rendet. 
 
 

FELVILÁGOSÍTÁS: 
 

Sövegjártó Petra (e-mail: office@huncurling.hu) 
 

 
       
       Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván 
          a Szervező Bizottság 
 
 
 

 


