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A VERSENY CÉLJA: 
 Ifjúsági curling játékosok felkészültségének fejlesztése vegyes páros 

versenyszámban. 
 A Magyar Curling Szövetség ifjúsági korú versenyzői számára nemzetközi játék 

lehetőség biztosítása vegyes páros versenyszámban.  
 A HJDCC 2016 curling ifjúsági vegyes-páros verseny kupagyőztes címének 

eldöntése.  
 
 
A VERSENY HELYE: 

Kamaraerdei Curling Club (Budapest XI. kerület, Susulyka utca 
 
 
A VERSENY IDŐPONTJA: 

2016. október 14. (péntek délután) – október 16. (vasárnap délután) között 
 
 
A VERSENY RENDEZŐJE: 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 
 
 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG  TAGJAI: 
 Kiss Bálint MCSZ Versenybírói Testület vezetője  
 Kiss László MCSZ Vegyes páros Projekt csapat vezetője 
 Rókusfalvy András EMC Kft. ügyvezető igazgatója 
 Sárdi Péter MCSZ Utánpótlás Projekt Csapat vezetője 
 Sövegjártó Petra MCSZ főtitkára - versenytitkár 
 
 
VERSENYSZÁM: 
 Ifjúsági vegyes páros 1 lány + 1 fiú 
 
 
A VERSENY DÍJAZÁSA: 

I. helyezett páros:   2 db kupa + oklevél + tárgyjutalom 
II. helyezett páros:  2 db kupa + oklevél + tárgyjutalom 
III. helyezett páros:  2 db kupa + oklevél + tárgyjutalom 
IV. helyezett páros:                              oklevél + tárgyjutalom 
 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2016. szeptember 16. (péntek) 16.00 óra 

 
 
NEVEZÉSI DÍJ:              

20.000,- Forint/páros (magyar párosoknak) – MCSZ támogatásnak köszönhetően 
      110,- Euro/páros   (külföldi párosoknak) 
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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.  Egy egyesület több csapatot is nevezhet. Egy páros két 
játékosának nem kell ugyanahhoz a sportegyesülethez tartoznia.  
 
A nevezési díjat az MCSZ számlájára (10700079-43187607-51100005) megvalósuló 
befizetéssel kell teljesíteni, a nevezést megelőzően. Az érvényes nevezéshez szükséges 
a teljes nevezési díj befizetését igazoló banki visszaigazolást csatolni.  
 
A nevezés beérkezésétől számított 24 órán belül a főtitkár küld egy visszaigazoló 
elektronikus levelet. Ha ez nem érkezik meg Sövegjártó Petra főtitkárt kell keresni a 
versenykiírás végén található elérhetőségeken. 

 
A versenyen csak azok a párosok vehetnek részt, akik a nevezési feltételeknek eleget 
tettek. 

 
 
RÉSZTVEVŐ PÁROSOK SZÁMA: 

A versenyre maximum 16 páros nevezését fogadjuk el. 
 
 
NYÍLT SORSOLÁS: 

2016. szeptember 15-én (csütörtökön) 18 órakor, a Kamaraerdei Curling Klubban. 
 
 
EREDMÉNYHÍRDETÉS: 

A verseny döntőjét követően, a helyszínen. 
 
 

JÁTÉKJOGOSULTSÁG: 
 A versenyen részt vehet minden játékos, aki: 

- tagja a Magyar Curling Szövetség valamely tagegyesületének, 
- tagja valamelyik WCF tagország curling szövetségének, 
- 1996. június 30. után született, s ezt a verseny napján személyi-, vagy diák 

igazolványával 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. 

 
 
VERSENY LEBONYOLÍTÁSA: 

- A lebonyolítás rendszerét a jelentkező párosok számától függően alakítjuk ki.  
- Minden résztvevő párosnak minimum 4 mérkőzést játszik. 
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-  A selejtező szakaszban 4 csapatos csoportba sorsoljuk a résztvevőket, amiben 
körmérkőzést játszanak a párosok. A helyezés a nyert mérkőzések száma dönti el. 
Pontegyenlőség esetén az alábbi szempontokat vesszük figyelembe, a következő 
sorrendben: 

-  egymás elleni eredmény 
- „körbevetés esetén a „button” dobások eredményének összegéből 

kiszámított átlag. (Ennek pontos szabálya lentebb megtalálható). 
-  Selejtező után egyenes kiesés rendszerben folytatódik a verseny. 
-  A selejtező utáni lebonyolítási rendszerről és a részletes programról a sorsoláson 

tájékoztatjuk a nevezett párosokat. 
 
 

JÁTÉKSZABÁLYOK: 
- A mérkőzés előtt a jégen mind a két párosnak külön-külön 4-4 perc bemelegítésre 

van lehetősége.  
A bemelegítést a párosításban hátul álló párosnak kell kezdenie.  
A bemelegítés kezdete a mérkőzés kezdésére kiírt időpont.  
Az adott csapat bemelegítési idejének lejártát követően a páros mindkét tagjának 
„button” csúsztatást kell végrehajtania. Erre 2x1 perc áll rendelkezésükre. Az első 
játékos csúsztatásának az órajárásával megegyezően, míg a második játékosnak az 
óra járásával ellentétesen kell történnie.  
Az 1 perces időszakon belül az adott játékos csak az 1 mért kísérletet hajthat 
végre. 
Bár a WCF vonatkozó előírása nem teljesen így rendelkezik, de a könnyebb 
kezelhetőség érdekében a játékosoknak mérkőzésenként felváltva kell az óra 
járásával megegyezően, illetve ellentétesen elengedni a „button dobásukat”. 

- Az első endben az a páros a kedvezményezett, amelyik összességében jobb 
eredményt ért el a „button” csúsztatásnál. 

- A várakozási idő maximum 10. perc. Ha valamelyik csapat nem a várakozási idő 
letelte után sem tudja elkezdeni a mérkőzést, 8-0 (6-0) arányban elveszíti az adott 
mérkőzést. 

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

-  A mérkőzések 8 „end-ből” állna. 
-  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.  

- A mérkőzés során mind a két páros egy-egy alkalommal 1-1 perces időkérési 
lehetőséggel rendelkezik. 

- Időt csak a csúsztatásban sorra kerülő páros kérhet. Időkérés esetén az időt kérő 
csapat ideje csökken folyamatosan. Ha edző megy be, az időt kérő csapat ideje 
megáll mindaddig, míg az edző fel nem veszi a kapcsolatot a játékosokkal. Ez az idő 
nem lehet több 1 percnél.  
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Az edző elméleti segítségnyújtása 1 percnél nem tarthat tovább. Az 1 perces időt 
külön órával kell mérni, s annak leteltét követően az edző már nem adhat tanácsot 
játékosainak. Az időkérés lebonyolítása az aktuális WCF szabálykönyv szerint 
történik. 

- 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 ideje nem állna meg, vagy csak annyi időre állna 
meg, ameddig a csapat tagjai összejönnek és elkezdik megbeszélni a helyzetet. 

- A „travel time-t” nem kell láthatóvá tenni senki számára, tehát sem a játékosok, 
sem az edző nem láthatja, hogy mennyi ideje maradt, a versenybírónak ezt egy 
külön órán kell mérnie, amikor lejárt ez az idő, vagy az edző felvette a kapcsolatot 
játékosaival, az óra újraindul. 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.  

- Ha egy párosnak lejár a 22 perces (extra endben a 2 perc 45 másodperces) 
játékideje, a mérkőzés addigi állásától függetlenül az adott meccset elveszíti.  

- 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. Feladás esetén bármilyen esetben "X" jelet kell írni a 
jegyzőkönyvbe, ha legalább 2 kő nem került eldobásra. Amennyiben az adott 
endben 1 kő nem került eldobásra, akkor az aktuális állást kell eredményként 
beírni. 

- Amennyiben az alapszakaszban „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 eredmény automatikusan nem számít bele az átlagba.  

- A verseny során Tie Break mérkőzésre nem kerül sor. 
- Meghatározott mérkőzés időpontjának módosítására nincs lehetőség! 
 
 

VERSENYSZABÁLYOK: 
- A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók. (A 

szabályok a www.curling.hu honlapról letölthetők.  
- A verseny során a pároson belül személycsere nem lehetséges (még sérülés vagy 

egyéb okok miatt sem.  
- Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a Szervező Bizottság dönt.  
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EGYÉB SZABÁLYOK: 
- A versennyel és a sportággal kapcsolatosan további információk tudhatók meg a 

www.curling.hu honlapon is.  
- Minden résztvevő játékos esetleges bekövetkező dopping vizsgálat esetén (az 

érvényes idevonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett), szülői 
beleegyezéssel köteles azon részt venni.  

- A játékosok kötelesek a curling klub házirendjét betartani.  
- A mérkőzéseken nem kötelező az egységes felsőruházat.  
- Magyar játékosoknak tilos a mérkőzéseken más ország, vagy külföldi klub 

mezében pályára lépni! 
- Versenyző a verseny ideje alatt kortól függetlenül nem fogyaszthat alkoholt! 
 
 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK: 
- Minden mérkőzés után pályatakarításra és permetezésre kerül sor. Teljes 

jégkarbantartás az időrendben meghatározott időszakban kerül sor, míg a többi 
mérkőzés előtt permetezés, jégtisztítás és nipperezés lesz.  

- Kérünk minden játékost, hogy csak teljesen tiszta, lemosott talpú cipőben menjen 
be a pályára. Kérjük a curling cipők talpát is rendszeresen takarítani. 

 
 

ÓVÁS ÉS FELLEBEZÉS: 
 
Óvni és fellebbezni az MCSZ idevonatkozó általános szabályai szerint lehet. 
 
 

FELVILÁGOSÍTÁS: 
 

 Sövegjártó Petra: tel: +36 30 422 31 22, e-mail: spetra@huncurling.hu 
 Kiss László:            tel: +36 20 952 91 68, e-mail: kiss.laszlo1030@gmail.com 
 

 
Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván  

 
a Rendezőség! 

 
 
 

 


