
Beszámoló a „Vegyes páros projekt team” 2016. évben végzett munkájáról. 
Javaslat 2017. évi teendőkre. 

 
 
 
Teendőink:  

- Versenyszám 2016. évi felzárkóztatási programjának kezelése 
- szakmai program és költségvetés elkészítése 
- program működtetése, felügyelete 

- vegyes páros versenyek megrendezésének segítése 
- versenyszámmal kapcsolatos szakmai segítség, tanácsadás az elnökségnek, főtitkárnak 

 
2016. évben elvégzett feladatok: 

- 2015-2016. évi felzárkóztatási támogatás pályázaton belül, a vegyes páros témakörhöz 
kapcsolódó szakmai anyagot elkészítettük, a hozzátartozó pénzügyi tervvel együtt.  

- 2016 májusában megszerveztük és sikeresen lebonyolítottuk a 3 napos ifjúsági és felnőtt 
kezdő vegyes páros képzést. 

- Részt vettünk a tavalyi évi első ifjúsági vegyes páros OB előkészítésében. 
- Segítettük a vegyes páros válogatott felkészülését, versenyeztetését. 
- Palancsa Zoltánnak köszönhetően a Szerencsejáték Zrt-től 3 millió Forintos céltámogatást 

kapott a szövetségen keresztül a vegyes páros válogatott, ami jelentősen hozzájárult a 
megfelelő felkészülési program megvalósításához, valamint a világbajnokság költségeinek 
fedezéséhez. 

- Az SZZRT támogatásából 450 ezer Forint „jutalék” marad a szövetségnek. 
- Elkészítettük a 2016-2017. évi felzárkóztatási támogatás pályázathoz a versenyszám 

szakmai anyagát, programját és költségvetését. A várható keretösszeghez mérten 
háromszor módosítottuk a szakmai programot, és költségtervet. A megítélt összeg 
megismerését követően megterveztük a végső költségvetést. 

- Elkészítettük írásos előterjesztésünket a nyári ötletborzére. Az ott jelenlévőkkel 
átbeszéltük csapatunk tevékenységét. 

- Elkészítettük a 2016. októberi Hungarian Junior Mixed Doubles Curling Cup feladattervét, 
költségvetését, amit az elnökség elfogadott. A határidős teendőket folyamatosan 
elvégeztük. Magyar és angol nyelvű kiírást, nevezési lapot elkészítettük, amit Petra és mi 
is nagyon sok helyre kiküldtünk.  Sajnos nemzetközi érdeklődés hiányában a torna 
elmaradt. 

- 2016. és 2017. évi felnőtt és utánpótlás bajnokságok teljes feltételrendszerét kidolgoztuk. 
- Az elkövetkező két év hazai vegyes páros bajnokságainak feltételeit egyeztettük a Szakmai 

Bizottság tagjaival. A két csoport által kidolgozott szempontrendszerben lévő különbségek 
egyeztettük. A konszenzussal módosított anyag került az elnökség elé, amit a testület 
elfogadott. 

- A 2016. évi Vegyes Páros Országos Bajnokság megrendezésére szánt keretből megmaradt 
összeg felhasználására tettünk javaslatot. Ennek köszönhetően az I-IV. helyezettek 
súlyozottan anyagi támogatásban részesültek. 

- 2016. decemberében elkészítettünk egy kérdőívet a versenyszámmal kapcsolatosan, amit 
január 3-án email-ben majdnem minden versenyző megkapott. Ebben kikértük a játékosok 
véleményét és ötleteiket az előrelépés és a meglévő pénzkeret hatékony felhasználása 
érdekében. 

 
 
Eredmények: 

- Vegyes páros felkészítő tábort sikeresen előkészítettük és lebonyolítottuk, ezzel megfelelő 
alapfelkészültséget alakítottuk ki a résztvevőkben, amit a játékosok valamint edzőik a 
későbbiekben továbbfejleszthettek. A résztvevők pozitívan értékelték a 3 napos 
programot. A kitöltött kérdőívben megfogalmazott véleményeket hasznosítjuk a 



következő hasonló tábor megszervezésekor. Ez a program is hozzájárult a vegyes páros ifi 
országos bajnokság viszonylag magas színvonalához. 

- A Szakmai Bizottsággal egyeztetve sikerült kidolgozni és az elnökséggel elfogadtatni a 
2016. és 2017. évekre vonatkozó átfogó vegyes páros bajnoki versenyrendszer feltételeit, 
amit Petra már közzé is tett a versenyzők körében. Ez más versenyszámokban még nem 
történt meg. 

- Megfelelő a vegyes páros iránti érdeklődés a játékosok körében. 
- Biztosított volt a vegyes páros válogatott és a versenyek anyagi háttere. 

 
 
Sikertelenségek: 

- Nemzetközi ifjúsági verseny elmaradása érdektelenség miatt. 
- Az először megrendezni kívánt Vegyes páros B Ligát nem sikerült megrendezni, mert nem 

nevezett annyi csapat az A Ligába, ami szükségessé tette volna ennek az eseménynek a 
lebonyolítását. 

- Fáradozásaink ellenére az elmúlt évekhez képest a legkevesebb csapat nevezett a 
bajnokságra. Ennek egyik oka lehet a viszonylag magas nevezési díj, illetve több páros 
esélytelennek tartotta magát a döntőbe jutásra. Reméljük a pontos okokat a most 
kiküldött kérdőívek visszaküldése után már tisztábban látjuk majd. 

 
2017. évi feladataink: 

- MCSZ Elnöksége által kért szakírányú teendők megbeszélése, megvalósítása. 
- Január 3-án kiküldött kérdőívek visszaérkezését követően azok feldolgozása, elemzése, a 

szükséges teendők meghatározása, megvalósítása. 
- 2017. évi Vegyes páros VB-n való sikeres szereplés elősegítése. 
- Szponzori támogatás növelése érdekében ajánlati csomag, és dokumentáció elkészítése, 

terjesztése. 
- 2018. évi Téli Olimpiai Játékokra való kvalifikáció elérése. Az ehhez szükséges feltételek 

kialakítása, az ebben érintett játékosok, edzők, szakemberek tevékenységének segítése, az 
anyagi háttér biztosításának előteremtése.  

- WCF felé kezdeményezni az ifjúsági vegyes páros VB megrendezését. 
- Igény esetén a 2017. évi Ifi Vegyes páros OB megrendezéséhez segítségnyújtás. 
- 2017. utolsó negyedévében nemzetközi ifi verseny megrendezése. 
- Vegyes páros versenyek szponzori hátterének erősítése, amiben elsősorban az elnökség és 

a főtitkár aktív közreműködésére számítanánk. 
- Igény esetén 2017. évben is megrendezni egy vegyes páros edzőtábort, kezdő illetve 

haladó duók részére. 
- 2018. évi felzárkóztatási támogatásra javaslat elkészítése. 
- A versenyszám hazai média megjelenésének bővítésével, a vegyes páros ismertségének, 

elismertségének, támogatottságának erősítése. 
 
 
Reméljük tavalyi munkánkkal segíteni tudtuk a szövetség vezetésének munkáját, válogatott párosunk, 
és minden vegyes páros játékos versenyzését. 
Bízunk benne, hogy a 2017. esztendő az előző évnél is sikeresebb lesz. 
 
 
Budapest, 2017. január 3. 
 
 
Kiss László 
bizottság vezető 


