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Beszámoló 

 

A Stockholmban megtartott V. WCF Kongresszuson történtekről készítettem egy rövid összefoglalót. 

- a kongresszus egyik legfontosabb témája a seprűfejek kapcsán kialakult probléma megvitatása, az 
intézkedések bemutatása. Komoly tudományos megfigyelések, valamint tesztelések zajlottak az előző 
idényben. Ezek végeredményeképpen a WCF rendezvényeken csak meghatározott anyagú 
seprűfejeket lehet ezentúl használni, elsőként a kazanyi vegyes csapat világbajnokságon. 

- a szabályváltozások közül módosító javaslat és érdemi vita is a seprűhasználattal kapcsolatos 
szabályokkal kapcsolatban keletkezett. A WCF igen szigorúan (a doppingesetekhez hasonló eljárással) 
szankcionálja a nem megfelelő seprűfej-használatot. 

- a többi szabályváltozás körül nem alakult ki érdemi vita, valamennyit előzetesen támogatták a WCF 
bizottságai. Előzetesen a leggyakrabban külföldön versenyző játékosok véleményét kértem ki a 
javaslatokról, ezek teljesen összhangban voltak a kongresszuson felmerülő javaslatokkal. 

- a szavazáson kívül nyílt vitában kérték a tagszervezetek véleményét a WCF rendezvényekről, a DAP 
felhasználásról és egyéb kisebb témákról. A legérdekesebb felvetések: 

o a junior korosztály U18 és U23 kategóriákra bontása 
o videobíró használata a rendezvényeken 
o a vegyes páros kiemelési rendszerének megváltoztatása a playoffra: ne sorsolással, hanem 

rangsorral dőljön el a párosítás 
o a DAP összeget ne éves bontásban, hanem négyéves periódusban lehessen lehívni, akár 

nagyobb projektekre, nemzetközi kezdeményezésekre is 
o plusz kvalifikációs torna beiktatása a világbajnokságokra az Eb és a vb közötti időszakban 
o a vegyes páros olimpiai kvalifikációs rendszere alakuljon hasonlóan a csapatokéhoz 

(amennyiben nő a résztvevő párosok létszáma) 
o 12 helyett 16 csapat vehessen részt a vb-ken 

- a szezon valamennyi WCF tornájának van már rendezője, a 2017/18-as szezonra a junior B vb, illetve a 
C csoportos Eb keres még házigazdát. Utóbbi sikeres rendezéséről a szlovén kolléga számolt be. 

- a WCF tervezi egy világkupa-sorozat beindítását (kezdetben 4 állomással) a top 8 férfi és női csapat 
részvételével. 

- a WCF fejlesztési igazgatói ismertették a programjaikat. Érdekes lenne számunkra az Olympic 
Champions Tour, illetve a Curling Stepping Stones program, ezek iskolai és toborzó, népszerűsítő 
programok WCF támogatással. 

- bemutatkoztak az olimpia rendező városok. Pekingben a vizeskockában rendeznék a curling 
versenyeket, az ő három központi létesítmény-helyszínűk között elég nagy távolság lesz. 2026-ra 
Stockholm városa fontolgatja a kandidációt. 

- a WCF elnökségébe újraválasztották Hugh Millikint és a kanadai Laura Lochanski helyére a svéd 
Catherine Lindahl került. 

- a nemzetközi ifi vegyes páros tornánkat szórólapokkal és beszélgetésekkel igyekeztem népszerűsíteni. 
Sok közeli országban a szakág nagyon gyerekcipőben jár, többen válaszolták azt, hogy a junior korú 
játékosaik a vb-re készülnek ebben az időszakban a csapatukkal. A WCF nem tervez ifi vegyes páros 
versenyt. Többeknek tetszett a javaslat, de általános vélemény szerint még nem jött el ennek az ideje. 

Javaslatok: 

- a szabályváltozásokat a megszokott protokoll szerint vezessük át 



- vizsgáljuk meg, hogy a fejlesztési programok közül melyiket lenne érdemes megpályázni, van-e rá 
kapacitásunk, van-e értelme 

- érdemes megvizsgálni azt is, hogy egy C-csoportos Eb-t vagy egy junior Eb-t meg tudnánk-e szervezni 
Budapesten 

- a seprűfejek beszerzésében és a tájékoztatásban támogassuk a válogatottakat 

 

Stockholm, 2016. szeptember 12.      dr. Bukta Zsuzsanna 

 

 


