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VERSENYSZÁMOK : 

* Junior B liga:  Utánpótlás csapat  (4 fő + 1 fő csere lehetőség) 
A bajnokságra minden csapat maximum 6 főt nevezhet, de egy mérkőzésen maximum 4+1 fő játszhat. A 
„B” ligában tetszőlegesen nevezhetnek curling játékosként nem igazolt tagokból álló fiú, lány, vagy 
vegyes csapatok. 

 
VERSENY CÉLJA : 

* curling sport népszerűsítése junior korosztály korcsoportban 
 

A  VERSENY  HELYE : 
Kamaraerdei Curling Club 

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

A VERSENY RENDEZŐJE : 
 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 
1105 Budapest, Ihász u. 24. 

 
A  VERSENY  IDŐPONTJA : 

2017. április 29. – B liga  
 

NEVEZÉS IDEJE, MÓDJA ÉS FELTÉTELE: 
Junior „B” ligában: 

* Nevezési határidő:  2017. április 19. (szerda) 16.00 óráig 
* Nevezési díj:   Nincs 

A verseny rendezésével kapcsolatos költségeket a Magyar 
Curling Szövetség, és a verseny támogatói fedezik. 

 
* 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. Egy egyesület, iskola több 
csapatot is nevezhet. 

 
* Nevezés feltétele:  

A sportág verseny előtti kipróbálása, technika és szabályok 
alapismereti szinten történő elsajátítása (javasolt 2-3 alkalom 
a verseny időpontjáig) 

 
A VERSENY DÍJAZÁSA : 

* I-II-III. helyezett csapatok:   érem + oklevél  
* További résztvevők:   oklevél  
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EREDMÉNYHIRDETÉS : 
B liga - 2017. április 29-én, a döntőt követően a helyszínen 

 
 

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA : 
* A lebonyolítás konkrét részleteit a jelentkező csapatok számától függően alakítjuk ki.  
* Valamennyi nevezett B ligá-s csapat április 24-ig megkapja a bajnokság teljes időrendjét. 
* A lebonyolításnál törekszünk arra, hogy minden csapat lehetőség szerint minél több mérkőzést 

tudjon játszani. 
* A mérkőzéseket minimum 3 fős csapattal lehet elkezdeni, illetve lejátszani. Amennyiben 3 fővel 

áll ki a csapat, az első két játékosnak 3-3 követ kell elcsúsztatnia, míg a befejező játékosnak 
kettőt. 

* A mérkőzések kezdete előtt 5 perc közös bemelegítés és felkészülés áll a csapatok rendelkezésére. 
Bemelegítés alatt kövekkel kicsúszni tilos!  

* A mérkőzéseken mind a két csapat 1-1 alkalommal kérhet időt.  
* A mérkőzéseken az alapszakaszban, a helyosztó mérkőzéseken a junior B ligában az „endek” 

száma 4.  
 

* Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 6-0 (4-0) arányban elveszti mérkőzését. A 2. ki nem állás 
esetén az érintett csapatot kizárjuk a versenyből, az addigi eredményeit pedig töröljük. 
 

* A Junior B liga lebonyolítási rendszerét a nevezett csapatok számától függően alakítjuk ki, és erről 
az érintett csapatokat előzetesen tájékoztatjuk. 

* 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. 

 
VERSENYSZABÁLYOK: 

* A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók. (A szabályok a 
Magyar Curling Szövetségben megtekinthetők.) 

 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 fehértalpú edzőcipő használata, amihez 

biztosít a rendezőség „csúszó talpat”. 
 

EGYEBEK: 
* Sportorvosi vizsgálat hiányában, mindenki saját felelősségére, szülő engedéllyel vesz részt a 

versenyen. 
* A versennyel és a sportággal kapcsolatosan további információk tudhatók meg a www.curling.hu 

honlapon is. 
 

FELVILÁGOSÍTÁS: 
 

e-mail: office@huncurling.hu 
edzéslehetőség: +36 70 287 5464  
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Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván 
                                                                                                       a Rendezőség 
 
 
 
 
 

 
 


