
 
 

MAGYARVEGYES-PÁROS 
CURLINGBAJNOKSÁG 

’B’ liga 
 

2 0 1 6. 
 

 

KAMARAERDEI CURLING CLUB 
A Magyar Curling Szövetség rendezésében.  

 
A SZÖVETSÉG KIEMELT TÁMOGATÓI: 

 
 
 
 
 
 



A verseny célja: 
 

A 2016. évi curling országos vegyes-páros ’B’ liga bajnoki cím eldöntése. A Magyar Curling 
Szövetség versenyzői számára játék lehetőség biztosítása. Versenyzési lehetőség biztosítása 
vegyes-párosok számára. 
 

A verseny helye: 
 

Kamaraerdei Curling Club Budapest XI. kerület, Susulyka utca 
 

A verseny időpontja: 
 

2016. október 19-től (szerda) október 23-ig (vasárnap)  
 

A verseny rendezője: 
 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 1105 Budapest, Ihász utca 24. 
 

A Szervező Bizottság Tagjai: 
 
Kiss Bálint MCSZ Versenybírói Testületvezető  
Rókusfalvy András EMC Kft- Ügyvezető igazgató 
Patonai Ágnes MCSZ SSZ bizottsági tag 
Sárdi Péter MCSZ SSZ bizottsági tag 
Sövegjártó Petra MCSZ főtitkára 
 
Versenyszám: 

 
Vegyes-páros 1 nő + 1 férfi 
 
A verseny díjazása: 

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

 
Nevezés ideje és módja: 

 
Nevezési határidő:  2016. szeptember 26. 24.00 óra 
Nevezési díj:    

6 csapat (Round Robin) 
50.000,- Alapszakasz 
15.000,- Page döntő 

 
 



7 csapat (Round Robin) 
55.000,- Alapszakasz 
15.000,- Page döntő 

 
8 csapat (alapszakasz, Page döntő) 

40.000,- Alapszakasz 
15.000,- Page döntő 

 
9 csapat (alapszakasz, Page döntő) 

45.000,- Alapszakasz 
15.000,- Page döntő 

 
10 csapat (alapszakasz, Page döntő) 

50.000,- Alapszakasz 
15.000,- Page döntő 
 

11 csapat (alapszakasz, Page döntő) 
55.000,- Alapszakasz 
15.000,- Page döntő 

 
12 csapat (alapszakasz, Page döntő) 

60.000,- Alapszakasz 
15.000,- Page döntő 

Nevezés: 
 
A nevezési szándékot a Magyar Curling Szövetség részére kérjük elküldeni az MCSZ weboldalán 
a  http://www.curling.hu/nevezes-az-mcsz-altal-szervezett-versenyekre-2016-2017/ linken 
keresztül a nevezési határidő betartásával. Az érvényes nevezéshez szükséges a 40.000,- HUF 
nevezési díj befizetését igazoló dokumentumot (banki visszaigazolás, bevételi pénztárbizonylat, 
ranglista pontverseny kupon) csatolni. Egy egyesület több csapatot is nevezhet.  
 
A nevezési díjat az MCSZ számlájára (10700079-43187607-51100005) való befizetéssel, 
átutalással vagy Sövegjártó Petra főtitkárnak történő átadásával szükséges teljesíteni a nevezést 
megelőzően. 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. 
 
Az alapszakaszt követően fennmaradt összegeket szintén az MCSZ számlájára szükséges 
befizetni vagy átutalni az első mérkőzés megkezdéséig vagy készpénzben átadni a jelen lévő 
versenybírónak. 
 
A párosok október 24. (hétfő) 24:00 óráig nyilatkoznak a http://www.curling.hu/2016-evi-
vegyes-paros-ob-b-liga/ linken keresztül, hogy részt kívánnak-e venni a 2016. évi VPOB „A” 
ligájának versenyén. A nyilatkozat egyben a VPOB „A” liga nevezési íve is. Az „A” liga 
mezőnye a megküldött nyilatkozatok és a „B” ligán elért eredmény szerint kerül feltöltésre. Az 



„A” liga alapszakaszának nevezési díját (60.000,- HUF) a VPOB „B” ligán keresztül kvalifikáló 
csapatok október 26-ig szükséges hogy rendezzék az MCSZ felé.  
A megküldött nyilatkozatokra 24 órán belül válasz e-mail érkezik az MCSZ-től. A nyilatkozat 
utólagosan nem módosítható. Azon csapatok, melyek nem nyilatkoznak a fent leírt módon 
október 24. (hétfő) 24:00 óráig, a „B” liga versenyén elért helyezésüktől függetlenül nem tudnak 
részt venni a 2016. évi VPOB „A” liga versenyén.  
 
 
RÉSZTVEVŐ PÁROSOK SZÁMA: 

 
A Vegyes-páros OB ’B’ ligájában induló csapatok száma korlátlan, de vannak 
bizonyos nevezési feltételek: 

a/ Olyan párosok nem nevezhetnek, akik jogosultak a VPOB ’A’ ligájára és 
neveznek is rá, 

b/ Olyan játékos nem nevezhet, aki más párossal indul a VPOB ’A’ ligájában. 
 

A Vegyes-páros OB ’B’ ligájának lebonyolítási rendje: 
a/ Csapatok számától függően csoportok, esetleg középdöntő létrehozása, 

  b/ A bajnoki cím elnyeréséhez egy győzelem szükséges. 
 
Ha egy páros egyik tagja változik, akkor új párosnak minősül és köteles elindulni a 
’B’ ligában. 
 
A ’B’ ligában engedélyezett valamennyi külföldi páros nevezése. 
 
A Vegyes-páros OB ’A’ ligájában minden évben 12 páros jogosult elindulni, amelyek 
a következők: 

a/ Előző évi VPOB ’A’ liga 1-8. helyezettje, 
b/ Az adott évi VPOB ’B’ liga 1-3. helyezettje, 
c/  Az adott évi Ifi VPOB 1. helyezettje. Ha az adott évi Ifi VPOB 1. 

helyezettje alanyi jogon is jogosult az indulásra, akkor az adott évi ’B’ Liga 
4. helyezettje jogosult, 

 d/  Ha az alábbiakban felsorolt jogosult párosok egyike nem indul, akkor a 
feltöltés tovább tolódik a ’B’ ligából. 

 
Végleges időrend és technikai összefoglaló: 
 
A nevezett csapatvezetők részére elektronikusan továbbításra kerül és elérhető a 
www.curling.hu weboldalon 2016. október 3-tól. (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. 
 
 
 



Eredményhirdetés: 
 

 Érem átadás a helyszínen a döntőt követően. 
 Kupa és oklevél átadás a 2016. év végi MCSZ gálán. 

 
Játékjogosultság: 
 
A versenyen részt vehet minden játékos, aki: 

- tagja a Magyar Curling Szövetség valamely tagegyesületének, 
- magyar állampolgársággal rendelkezik, 
- rendelkezik az MCSZ által kiadott 2016. évi versenyengedéllyel, érvényes sportorvosi 

igazolással. Ezt a helyszínen versenyengedély kártyájával igazolni tudja. 
- nevezését a szervező bizottságnál igazolni tudja, 
- a verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait betartja, 
- a verseny kiírását, szabályait és előírásait magára nézve kötelezően elfogadja, 
- a viselkedésével a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja. 
 

A verseny lebonyolítása: 
 

 A lebonyolítás rendszerét a jelentkező párosok számától függően alakítjuk ki. 
 
 A mérkőzés előtt a jégen mind a két párosnak külön-külön 8-8 perc bemelegítésre van 

lehetősége. A bemelegítést a párosításban elől álló párosnak kell kezdenie. 
 
 Az időrendben a mérkőzések kezdésének az időpontja van feltüntetve. 
 
 A mérkőzéseknél a meccset megelőző bemelegítéskor, a pályán lévő páros mindkét 

tagjának „button”-t kell dobnia. A „button dobás” rendje: 8 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. Mindkét játékos azonos számú, óramutató járásával 
megegyező- és ellentétes irányú LSD követ kell, hogy dobjon. Páratlan számú mérkőzés 
esetén az egyik forgásból eggyel többet kell dobnia a játékosoknak.  

 
 A mérkőzések 8 „end-ből” állnak. Mindkét párosnak 22-22 perc „thinking time” 

játékidő áll rendelkezésre a 8 end lejátszásához.  
 

 A mérkőzés folyamán az 1-3. és 5-7. endek után, minden egyes lejátszott end után 1 perc 
áll rendelkezésére a következő end elkezdéséig. Ezen 1 perc alatt az edző nem 
kommunikálhat a játékosokkal. A 4. end után 5 perces szünetre kerül sor, amely alatt a 
játékosok elhagyhatják a játékteret és kommunikálhatnak az edzőjükkel is.  

 
 Minden mérkőzés alatt mind a két páros egy-egy alkalommal 1-1 perces időkérési 

lehetőséggel rendelkezik. A versenyre egy edzőt lehet nevezni, aki a verseny teljes ideje 
alatt állandó. Ha egy csapathoz be van nevezve egy edző (és ez a meccslapon is fel van 
tüntetve), de az edző nincs jelen az adott mérkőzésen, akkor a csapat nem kapja meg az 



edző pályára való bemenetelével együtt járó 'travel time'-t, vagyis a pályára érkezési időt. 
Ebben az esetben a csapat csak annyi időre áll meg, ameddig a csapat tagjai összejönnek 
és elkezdik megbeszélni a helyzetet. 

 
 A travel time-t nem kell láthatóvá tenni senki számára. A pálya két végének elérhetősége 

miatt a travel time ideje az edzőhöz közelebbi oldalhoz 15-25 másodperc, függően a 
megközelíthetőségtől. A túlsó oldali házhoz a travel time-t 45 másodperc és 1 perc 
közötti. 

 
 Ha az utolsó end befejeztével az eredmény döntetlen, ebben az esetben extra end-del kell 

eldönteni a mérkőzés végeredményét. Extra end esetén a 8. end után 1 perces szünetre 
kerül sor. Ezen 1 perc alatt az edzővel nem kommunikálhatnak a párosok. Ha extra end 
lejátszására van szükség, mind a két párosnak külön-külön 2 perc 45 másodperc játékidő 
áll rendelkezésére a 8 end befejezéséből fennmaradó időtől függetlenül.  

 
 Amennyiben egy párosnak már nincs matematikai esélye a győzelem megszerzésére, a 

vesztésre álló duónak fel kell adni a mérkőzést. Erre a 6. end-et követően van lehetősége.  
 

 Pontegyenlőség esetén kialakuló holtversenyben először az érintett csapatok egymás 
elleni eredményét kell figyelembe venni, s az határozza meg a sorrendet. 

 
 Amennyiben körbeverés által alakul ki a holtverseny, az adott szakaszban teljesített 

„button” dobások eredményének összegéből kiszámított átlag határozza meg a helyezési 
sorrendet. Az adott szakaszban számításba vett button dobások közül a WCF aktuális 
szabálykönyve szerint a button dobások száma szerint a legrosszabb, vagy a két 
legrosszabb eredmény automatikusan nem számít bele az átlagba. 

 
 Tie-break mérkőzést csak a közvetlen továbbjutó-kieső hely eldöntéséért kell játszani. 

Három vagy több páros pontegyenlősége esetén is egy „Tie-break” mérkőzés van.  
 

 A Vegyes-páros OB ’B’ liga bajnoki cím megszerzéséhez a döntőben 1 győzelemre 
van szükség.  

 
 Amennyiben az egyik páros mindkét tagja nincs jelen játékra alkalmas állapotban 

(sportruházatban, curling cipőben, stb.) a curling pályán (konkrétan a hack-nél), és nem 
tudja a mérkőzés időpontjához képest legkésőbb a 15. perc kezdetekor a saját első kövét 
elcsúsztatni, akkor az adott endet 1-0-ra elveszíti. A hammer választásának joga marad az 
ellenfélnél.  

 
 Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 8-0 illetve 6-0 kő illetve end aránnyal elveszti 

mérkőzését. A 2. ki nem állás esetén az érintett csapatot kizárjuk a versenyből, az addigi 
eredményeit pedig töröljük. 

 
 Page system négyes döntőben mindig a felülről jövő páros választ először kalapácsot 

vagy kőszint. Ha az adott páros kalapácsot választ, azzal együtt jár az első melegítés is. 
 



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. 
 
Lebonyolítási rendszer: 
 

7 illetve hétnél kevesebb páros nevezése esetében: a teljes körmérkőzéses 
rendszerben bonyolítjuk le a selejtezőt. Majd az 1-4. helyezett párosok „Page 
system” (Brier rendszer) alapján versenyeznek a döntőben. 

 
8 illetve több páros nevezése esetén: több csoportba sorsoljuk a duókat.  

Páros számú nevezés esetén két vagy több egyenlő csapatszámú csoportba 
sorsoljuk a csapatokat, míg páratlan számú nevezés esetén az egyik 
csoportba (2 vagy 3 közül) eggyel kevesebb duó kerül. 

 
Technikai információk: 

 
Minden mérkőzést követően pályatakarításra (moppolásra) és permetezésre kerül sor. Teljes 
jégkarbantartásra az adott napon az 1. és az 5. mérkőzés előtt kerül sor, továbbá a döntő 
mérkőzést megelőzően. Kérünk minden játékost, hogy csak teljesen tiszta, lemosott talpú cipőben 
lépjen be a pályára. Kérjük a curling cipők talpát is rendszeresen takarítani. 
 
Óvás és ezzel kapcsolatos döntéshozatal: 

 
Óvás és fellebbezés az MCSZ ide vonatkozó gyakorlatának megfelelően. 
 
Egyebek: 

 
A verseny beleszámít a 2016-2017. évi ranglista versenybe. 
A verseny minden résztvevőjére az MCSZ érvényben lévő Dopping Szabályzata vonatkozik. 
Minden játékos köteles magát alávetni egy esetleges doppingvizsgálatnak. Doppingvétség esetén 
az idevonatkozó eljárást kell lefolytatni, figyelembe véve az érintett játékos személyiségi jogait 
és a MOB által előírt eljárási rendet. A versennyel és a sportággal kapcsolatosan további 
információk az MCSZ honlapján is megtalálhatók. 

 
Felvilágosítás: 

 
Sövegjártó Petra (e-mail: office@huncurling.hu) 
Kiss Bálint (e-mail: kiss.balint@huncurling.hu) 

 
Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Rendezőség. 
 

 


