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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

2.§ 
 
2. „Versenyszerűen sportoló (Versenyszerű sportoló): az a természetes személy, aki amatőr 

sportolóként vagy hivatásos sportolóként az MCSZ vagy az általa megbízott 
Sportszervezet által kiírt, engedélyezett vagy szervezett Sporteseményen részt vesz.  
Bármely nemzeti válogatott keret (női, férfi, vegyes felnőtt csapat, ifi csapat, vegyes-
páros) tagja versenyszerű sportolónak minősül.” 

 
Oka: A jelenleg érvényben lévő Sporttörvény alapján ez az elfogadott és használt 
szakkifejezés. 
 
 

SZÖVETSÉGI TAGDÍJ, VERSENYENGEDÉLY DÍJ 
 

4.§ 
 
 
4. „A sportoló az Országos Bajnokság versenyrendszerében szervezett versenyen csak akkor 

vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyengedély iránti kérelmet a 
sportoló csak a sportszervezeten keresztül nyújthatja be a szakszövetséghez. A 
versenyengedély kiállításáért a szakszövetség által megállapított díjat kell fizetni és 
érvényes sportorvosi engedéllyel szükséges rendelkezni. A szakszövetség nyilvántartást 
vezet a versenyengedéllyel rendelkező sportolókról, versenyengedély kártyát bocsát ki 
részükre. Az MCSZ által szervezett versenyeken a sportoló a versenyengedély kártyáját 
köteles felmutatni versenybíró kérésére. Egyéb, a sportág versenyrendszerébe tartozó 
versenyeken való részvétel feltételeit az adott verseny versenykiírása tartalmazza. A 
versenyengedély iránti kérelmet a sportoló csak a   sportszervezeten keresztül   nyújthatja 
be a szakszövetséghez.” 

 
Oka: Az érvényes sportorvosi engedély a törvényi/jogi szabályozás miatt szükséges. A 
versenyengedély kártyák felmutatása az ellenőrizhetőség elősegítését és az adminisztráció 
megkönnyítését szolgálják. A sportoló csak a sportszervezeten keresztül nyújthatja be a 
szövetséghez a versenyengedély iránti kérelmét, tehát minden játékosnak valamely egyesület 
tagjának kell lennie. 
 
 

ORSZÁGOS CURLING BAJNOKSÁGOK 
 

6.§ 
 
 

8.9 „A Vegyes OB-nál és minden más MCSZ versenyen ahol csoportokban zajlik a 
lebonyolítás az erősorrendet a csapatok tagjainak, egyéni ranglistapontjainak összege 
adja.” 



9.3 „A VP OB ’A’ ligánál az erősorrend az előző évi bajnokság sorrendje, ezt követően az Ifi 
VP OB első helyezettje következik (ha alanyi jogon nem résztvevő), majd a VP OB ’B’ 
ligából érkező csapatok sorrendben.” 

 
9.7 „A VP OB B ligánál, az erősorrendet a csapatok tagjainak, egyéni ranglistapontjainak 

összege adja.” 
 
9.9 „A Junior VP OB-nál az erősorrend az előző évi bajnokság sorrendje, az új párosok az 

erősorrend végére kerülnek rangsorolva a csapatok tagjainak, egyéni ranglistapontjainak 
összege alapján.” 

 
Okai: Az Elnökség a 1/2016 (VIII.26.) számú határozatában elfogadja a SSZB és a VP 
projekt csapat közös javaslatát az Országos Bajnokságok kiemelési rendszerére, ezzel 
igazságosabbá téve az alapszakaszbeli küzdelmeket és a csoportok erősségeit. 
 
 
9. „A Vegyes-páros Országos Bajnokságokra vonatkozó egyedi szabályok: 

 
9.1 „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. „ 

 
9.2 „Ha egy páros egyik tagja változik, akkor új párosnak minősül és köteles 

elindulni a ’B’ ligában.” 
 

9.4 „A Vegyes-páros OB ’A’ ligájának lebonyolítási rendje: 
a/ Alapszakaszban 2db hatos csoportba kerülnek beosztásra a párosok az 

érvényben lévő kiemelési szabálynak megfelelően. Innen a csoportok 1-
3. helyezettjei jutnak tovább a középdöntőben. 

b/ A középdöntő végén, az 1-4. helyen végzett csapatok vehetnek részt a 
Page Systemben. 

c/  A bajnoki cím elnyeréséhez két győzelem szükséges.” 
 

9.5 „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.” 

 
9.6 „A Vegyes-páros OB ’B’ ligájának lebonyolítási rendje: 

a/ Csapatok számától függően csoportok, esetleg középdöntő létrehozása, 
b/ A bajnoki cím elnyeréséhez egy győzelem szükséges.” 
 



9.8 „Az Ifi VP OB a még junior korúak jogosultak indulni. Bajnoki cím 
elnyeréséhez egy győzelem szükséges, kivéve, ha lesz Ifi VP VB és ez az 
esemény kvalifikál rá. Ez esetben két győzelem szükséges a bajnoki cím és 
egyben a kvalifikáció elnyeréséhez.” 

 
9.10 „A ’B’ ligában illetve az Ifi VPOB engedélyezett valamennyi külföldi páros 

nevezése.” 
 
Okai: Az Elnökség a 3/2016 (VIII.26.) számú határozatában elfogadja a SSZB és a VP projekt 
csapat közös javaslatát a VP bajnoki rendszerre. A 2016-2017-es szezontól kezdve a Női- és 
Férfi Csapatbajnokságokhoz hasonlóan a Vegyes-páros Országos Bajnokságok is két 
osztályban (A illetve B) zajlanak majd, mivel Magyarországon ezt a szakágat kiemeltnek 
tekintjük. Így a nevezők számának növekedése és a bajnokságok minőségének a megőrzése 
érdekében több osztályt hoztunk létre. 
 
 

 
OLIMPIAI JÁTÉKOKRA, VILÁGBAJNOKSÁGOKRA, 

EURÓPA BAJNOKSÁGOKRA ÉS MÁS 
KIEMELT VILÁGVERSENYEKRE VALÓ KVALIFIKÁCIÓ 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
 

10.§ 
 

 
1. „Felnőtt válogatott csapatok esetén az adott válogatott keret tagjaira a Versenybírói 

Testületvezető (Főtitkár) terjeszti elő névszerinti javaslatot, amelyről az Elnökség 
határozati szinten dönt.” 

 
2. „A Versenybírói Testületvezető (Főtitkár) az MCSZ elnöksége elé terjesztendő válogatott 

keret javaslatában köteles figyelembe venni a bajnokságot megnyerő csapat edzőjének, 
csapatvezetőjének válogatott keretre tett személyi javaslatát. Attól csak igen indokolt 
esetben térhet el, s az esetleges eltérést meg kell indokolnia.” 

 
Okai: A feladatok átcsoportosítása végett a legfrissebb Versenyszabályzat értelmében ezeket a 
teendőket a Főtitkár helyett a Versenybírói Testületvezetője látja el. 


