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I. Az MCSZ 2016. évi szervezeti működése

Az MCSz elnöksége 2016-ben valamennyi pozíciót tekintve teljes létszámban működött, a
személyi összetételben nem volt változás. A Fóti Balázs lemondása és újraválasztása között
eltelt néhány hónap a nyári időszakra esett, érdemben nem befolyásolta az elnökség
működését.
Összesen 8 elnökségi ülést tartottunk, ezek során 74 elnökségi határozat született. Az előző
évhez képest ez jelentős csökkenés (12 ülés és 112 határozat volt 2015-ben), ez azonban az
ügymenet egyszerűsödésével és a szövetség működésének több síkon való szervezésével
magyarázható, amellett, hogy 2015 első félévében sok pótlólagos döntés született.
2016-ban

rutinszerűen

működtünk,

folytatódott

a

stratégiai,

fejlesztési

kérdések

megtárgyalása. Az elnökség a Basecamp bevezetésével és fejlesztésével, valamint több
informális megbeszélés beiktatásával rövidítette és egyszerűsítette az elnökségi üléseket.
A 8 elnökségi ülés mind határozatképes volt, általában 4 fő elnökségi tag jelen van, a főtitkár,
a Felügyelő Bizottság elnöke, a Versenybizottság elnöke és több aktív tag (pl. Palancsa
Zoltán, Kerekes Olivér, Nagy Gyöngyi) rendszeres résztvevő. Az írásos előterjesztések nagy
része időben elkészül és eljut a döntéshozókhoz. Az elnökség tagjai általában aktívan kiveszik
a részüket a közgyűlési és egyéb anyagok elkészítésében.

A Basecamp szoftver használatának bevezetésével gyorsult és egyszerűsödött az elnökségi
tagok között a kommunikáció, az előterjesztések megvitathatósága, valamint a szoftver az
elnökségi ülések alatt is nagyon jól biztosítja az aktuális ügyek követhetőségét.

Rendben megtörténtek a MOB, illetve az MPB támogatási szerződéseinek elszámolásai. Az
év során rendben megrendezésre kerültek az országos bajnokságok, kijelölésre kerültek a
válogatott keretek, azok edzői. A válogatott csapatok támogatása rendben, zökkenők nélkül
lezajlott.

A bíróságon valamennyi változásbejegyzési kérelmünket elfogadták, így a hosszadalmas
bírósági ügyintézési procedúra befejeződött, a szerződéskötési és egyéb hivatalos ügyeinket
gyorsabban tudjuk intézni.

A szövetség megfelelően ápolta külső kapcsolatait. 2016 második felében az állami
sportirányítás változásainak bizonytalanság miatt ez nem volt egyszerű feladat, de az EMMI
sport államtitkárságának felállásával egyidőben valamennyi fontos kapcsolatot ki tudtuk
építeni az új vagy a régi-új szereplőkkel.
Az MCSz még 2015-ben úgy döntött, hogy a bizottsági rendszert projektrendszerrel váltja fel.
Az augusztusi brainstormingon a szakmai bizottság megszüntetéséről is döntöttünk. A
szövetség működésének helyzetelemzését az FB vezetésével egy önkéntes csoport vállalta fel,
ennek javaslatait 2017-ben tudjuk megvalósítani.
A válogatott csapatok felkészülési és versenyzési periódusukban önálló projektként
működnek, ezeken túl az alábbi projektek működtek 2016-ban:

1. Vegyes-páros szakág fejlesztése
2. Utánpótlás-nevelés
3. Kerekesszékes szakág
4. Sportág-népszerűsítés és rendezvények
5. Sportszakember-képzés

A vegyes-páros szakág projekt jóvoltából 2016-ban megvalósult egy hazai vegyes-páros
tábor, megrendezésre került az első junior vegyes-páros országos bajnokság. Elkészült a
felnőtt bajnokság kétcsoportos rendszerének koncepciója, valamint meghirdettünk egy
nemzetközi junior vegyes páros versenyt. Ez utóbbi sajnos még nem tudott megvalósulni
nemzetközi érdeklődés hiányában, ettől függetlenül a szándék részünkről továbbra is fennáll.

A másik három projekt 2016-os eredményeit külön fejezetekben írjuk le.
Összességében elmondható, hogy az MCSz 2016-os szervezeti működése nyugodt mederben
zajlott. A feladatok határidőre történő elvégzését, a kezdeményezések megvalósítását
általában az idő- és erőforráshiány korlátozza.

II. Válogatott csapataink 2016-os eredményei
Női Csapat Eb “B” osztály

1. helyezés

Férfi Csapat Eb “B” osztály

8. helyezés

Vegyes Páros VB

13. helyezés

Vegyes Csapat VB

9. helyezés

Junior Lány WJBCC

3. helyezés

Junior Lány WJCC

4. helyezés

Junior Fiú WJBCC

21. helyezés

2016-ban a Team Palancsa (UTE Bálnák) női csapata ismét megnyerte a Női Országos
Csapatbajnokságot. Palancsa Dorottya, kétszeres vegyes páros világbajnokunk vezetésével a
többségében junior korú lányokaz „A” ligából való kiesést követően, idén a „B” osztályban
bizonyíthattak. A cél sikerült, a „B” osztályos Európa Bajnokság megnyerésével a lányok
visszajutottak az „A” ligában, így jövőre ismét itt küzdhetnek a minél előkelőbb helyezés
elérése érdekében.

A férfiaknál a 2016. évi Férfi Országos Csapatbajnokságot a Westbay - Vasas férfi alakulata
nyerte. Ők azonban nem vállalták az ECC B-n való indulást, így a Szövetség döntése
értelmében az OB második helyezett WSC G-Force készülhetett az Európa Bajnokság „B”
osztályára. Remek helytállással és egyre jobb játékkal a VIII. helyet sikerült megszerezniük.

Vegyes párosunk, Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt ebben az évben ismét az éremszerzés
céljával versenyzett a svédországi világbajnokságon, ahol idén már kvalifikációs pontokat is
gyűjthettek a résztvevők. A tornának így kiemelt jelentősége volt. Sajnos most az érem és a
pontszerzés is elmaradt, így 2017-ben Kanadában küzdhetnek tovább, hogy olimpiai kvótát
szerezzenek a 2018. évi Pjongcsangban megrendezésre kerülő Téli Olimpiára.

A Vegyes-csapat Országos Bajnokságot a kétszeres világbajnok párosunk fémjelezte Lynx
nyerte. Kiss Zsolt és Palancsa Dorottya vezetésével utazhattak az oroszországi
világbajnokságra.A célkitűzést valamelyest alulmúlva a IX. helyen zárt a válogatott.

Junior lány csapatunk Palancsa Dorottya vezetésével a WJBCC-n való bronzérmes pozíciónak
köszönhetően, kvalifikálta magát a WJCC-re is. Itt óriási meglepetésre az előkelő IV. helyen
végeztek. A bronz mérkőzésen szoros csatában Korea legjobbjaitól szenvedtünk vereséget.

Junior fiú csapatunk lényegesen megfiatalodva tisztesen helyt állt és szoros mérkőzéseket
követően a mezőny hátsó régiójában végezve a XXI. helyezést érte el.

Senior férfi csapatunk idén nem utazott el a vegyes-páros világbajnoksággal egy időben
megrendezésre kerülő Szenior Világbajnokságra.

Összességében elmondható, hogy 2016-ban válogatottjaink szép eredményeket szereztek az
egyre erősödő mezőnyben. A képet egyedül a vegyes-páros kvalifikációs pontok elmaradása
árnyalja, de reméljük ez 2017-ben jobban alakul. Ezzel ellentétben Női válogatottunk ECC Bn szerzett aranyérmére különösen büszkék lehetünk. Főleg, hogy a világbajnoki kvalifikációs
mérkőzésen is szoros csatában maradtak alul az olasz válogatott ellen.

III. Országos bajnokságok, hazai versenyek

Szervező Bizottság:


A versenyszervezés során felmerülő vitás, eldöntendő, megoldandó kérdésekben
döntéshozatal.



Felépítése biztosítja a különböző területek (bírók, adminisztráció, pálya) összhangját.

Szervezési eredmények:

 Technikai értekezlet – a bajnokság kezdetét megelőzően
 Az év második felében az eredmények gyorsabban lettek összesítve és publikálva a
pályán illetve az curling.hu weboldalon. Emellett újításként említhető meg, hogy az új
szezontól, minden országos bajnokság folyamán az eredmények fordulónként az adott
ligában szereplő csapatok, csapatvezetőinek e-mail címeire is megküldésre kerülnek.

 A Versenybírói Testületvezető által félévente meghirdetésre kerülő bírói képzésen
folyamatosan vannak résztvevők. Így mindkét pályán vizsgával rendelkező
versenybíró látja el a bírói feladatokat.

 Versenyszabályzat módosítása – pl: erősorrend kialakítására vonatkozó szabályok
2016. évi Országos Bajnokságok végeredménye:

Női Országos Csapatbajnokság ’A’ liga:



Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (6)



Alapszakasz menete – Round Robin, rájátszás - pagesystem



Győztes elnyeri az indulási jogot a 2016. évi Női csapat Európa-bajnokságra, illetve
sikeres kvalifikáció esetén a 2017. évi Női csapat Világbajnokságra.



Női osztályozó: WSC Rimes 10 – 7 UTE Jégkristályok, tehát a WSC Rimes csapata
maradt az ’A’ osztályban.



Az SSC Nők csapata kiesett az ’A’ ligából.

Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Csapat név
Team Palancsa
End-Hunters
Hackers
Westbay-VSC Nők
WSC Rimes
SSC Nők

Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga:



Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (8)



Alapszakasz menete – Round Robin, rájátszás - pagesystem



Győztes elnyeri az indulási jogot a 2016. évi Férfi csapat Európa Bajnokságra, illetve
sikeres kvalifikáció esetén a 2017. évi Férfi csapat Világbajnokságra.



Férfi osztályozó: FTC Jaguar 6 – 2 UTE Ifi, tehát az FTC Jaguars maradt fent az ’A’
osztályba.



Az SSC Férfiak csapat kiesett az „A” ligából.

Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Csapat név
Westbay – Vasas
WSC G-Force
FTC Fradi
Jégmadarak
FTC Kazuár
WSC Ice-Fighters
FTC Jaguars
SSC Férfiak

Női – férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga:



Koedukált ’B’ liga alapszakasz -Round Robin, rájátszás – pagesystem



Végén különértékelve, nemenként az elsők automatikusan elnyerik az ’A’ ligában való
indulás jogát (nőknél – WSCGirling, férfiaknál – UTE FourFour Férfiak). Második
helyezett csapatok osztályozó mérkőzést játszanak az ’A’ liga utolsó előtti
helyezettjével (Ez dönt a kiesés – feljutásról)



8 csapat részvétele, ebből 1 külföldi.

Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Csapat név
UTE FourFour Férfiak
UTE Ifi
WSCápák
UTE Dragons
WSC Girling
CC Legija
Jégkristályok
UTE FourFour Nők

Junior Országos Bajnokság ’A’ liga:
Lány végeredmény:
Helyezés
I.
II.

Csapat név
UTE Jégkristályok
WSC Girling

Fiú végeredmény:

Helyezés
I.
II.

Csapat név
UTE Ifi
WSC Titánok

Vegyes-csapat Országos Bajnokság:



Alapszakasz – 2 csoport roundrobin, rájátszás - pagesystem, helyosztók



10 csapat részvétele, 2 csoport



Győztes elnyeri az indulási jogot a 2016. évi Vegyes-csapat Világbajnokságra.

Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Csapat név
Lynx
Wild Catz
Makuka
Westbay Vasas SC
Mixrobi
UTE Junior Mix
Hideg Színek
Nesza Romár
SSC
No Turners

Egyéni Országos bajnokság:


Selejtező + középdöntő + döntő



Részvételi szám - nőknél 23 fő, férfiaknál 29 fő



8 legjobb selejtezős eredményt elérő játékos (nemenként) továbbjut a középdöntőbe.
Majd innen az összesített eredmény alapján a legjobb 4 játékos (nemenként), részt
vesz egy döntő körben. A három kör összesített pontszáma után kerül ki a győztes.

Női végeredmény:

Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Név
Palancsa Dorottya
Szekeres Ildikó
Miklai Henrietta
Kalocsai Vera
Joó Linda
Bíró Bernadett
Páthy-Dencső Blanka
Dobor Regina

Selejtező
103
96
90
91
85
72
77
72

Középdöntő
81
74
63
63
62
64
55
57

Döntő
73
84
83
78
-

Összesen
257
254
236
232
147
136
132
129

Férfi végeredmény:

Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Név
Kiss Zsolt
Bodor Gábor
Nagy György
Czermann Kristóf
Kalocsay Ottó
Szabó Gergely
Kovács Botond
Balogh András

Selejtező
101
97
86
94
77
88
84
79

Középdöntő
82
83
88
66
82
56
60
64

Döntő
84
85
77
84
-

Magyar kupa:


Két hétvége alatt került lebonyolításra



Tripla ’Knock out’ rendszer, 14 csapat részvételével + helyosztók

Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Csapat
Team Palancsa
Jégmadarak
UTE Jégkristályok
Rimes
FTC Fradi
FTC Jaguars
UTE Ifiuk
Vasas-WSC Nők
UTE FourFour Férfi
Vasas SC Titánok
SSC Férfiak
SSC Nők
UTE Dragons
VasasSC Girling

Vegyes-páros Országos Bajnokság:


7 csapat részvétele. Alapszakasz – roundrobin, rájátszás – pagesystem

Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Páros neve
Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt
Szekeres Ildikó – Nagy György
Bíró Bernadett – Kalocsay Ottó Dániel
Páthy-Dencső Blanka – Szabó Gergely
Rókusfalvy Orsolya – Rókusfalvy Zsombor
Riesz-Rókusfalvy Zsófia – Riesz Gábor
Szabó Enikő – Fóti Balázs

Összesen
267
265
251
244
159
144
144
143

IV. Utánpótlás-nevelés

2016. évben az iskolai testnevelés óra keretében a curling oktatás rendszerébe bevonásra
került a kamaraerdei versenypálya igen kedvező feltételek mellett, másrészt pedig az
utánpótlás koncepció mentén az alábbi iskolák vettek részt a programban:
- Baptista Sportiskola és Gimnázium
- Arany János Általános iskola (gyermek oktatás)
- Herman Ottó Általános iskola

Résztvevő edzők: Szabó Eszter, Szarvas Mónika, Besnicz Péter, Kerekes Olivér, Palancsa
Péter, Sárdi Péter

A Kőbányai Sportközpontban a tavaszi és az őszi szezonban is rendszeres curling oktatási
program került lebonyolításra.

Résztvevő edzők: Benicz Péter, Kerekes Olivér, Sárdi Péter, Tolnai László

Az iskolai curling program egyik kiemelt eseménye lesz az Ifjúsági Országos Bajnokság „B”
ligájában való versenyzés.

Tanulságok, javaslatok, továbblépési irányok az utánpótlás-neveléssel kapcsolatban:


elhanyagolható azon fiatal játékosok száma, akik az iskolai programból valamely
curling egyesületben folytatná a játékot, versenyzést.



sportág-ismertetési rendszer nem elég hatékony.



az utánpótlás nevelés egyik meghatározó mérőszáma kell legyen azon fiatal játékosok
száma, akik játékosként vagy akár versenyzőként aktívan bekapcsolódnak a curling
sportágba, olyan programokat, működési modellt kell javasolni, amivel a sportágba
bevont fiatal játékosok számát növelni lehet, és hosszabb távon is a sportághoz
vonzani a sportolókat.



a következő év feladata egy kanadai speciálisan a gyerekek számára fejlesztett curling
oktatási program magyarítása, honosítása, az ennek alapján elvégzett curling edzői

képzés, és az edzői apparátus bővítése lehet az egyik meghatározó, az előrelépést
segítő intézkedés.


szükséges az iskolai curling programban résztvevő gyerekek és szülők számára egy
toborzó/marketing információs anyag összeállítása, amelyben a curling egyesületi
szinten történő továbblépéshez szükséges feltételeket kell rögzíteni és azokat hatékony
módon (pl.: szülői értekezlet) eljuttatni a játékosokhoz és szüleikhez.

V. Szakemberképzés

Az évben alapfokú instruktorképzést szervezett az MCSZ, melyen 12 fő vett részt. A képzési
tematika kidolgozásában a szakemberképzési projekt vezetője Rókusfalvy András vállalt
oroszlánrészt.
Az utánpótlás korúakkal foglalkozó szakemberekben felmerült az igény egységes tanmenet
kidolgozására. Ennek első lépéseként a szövetség beszerezte a „Curl BC, 20 weeks Program
forYouthCurling” és „Curl BC SkillAwardsManual” anyagokat.
A Kerekes székes szakág edzője, Kerekes Olivér a WCF kerekes székes instruktor képzésén
vett részt Tallinban.
A bírói képzés folytatódott alapfokú és haladó oktatást megkülönböztetve. Az évben két
alkalommal vehettek részt képzésen az érdeklődők.
Az MCSZ célja a 2017. évben hogy szakemberei létszámát tovább növelje és lehetőségeihez
mérten a sportág több területén segítse a nemzetközi tapasztalat megszerzését. A beszerzett
utánpótlás anyagokat magyar nyelvre fordítsa, és az oktatási tanmenet kidolgozza.

VI. Sportág-népszerűsítés

A szervezet és hazai curling élet szélesebb körben való megismertetése folytatódott a már
évek óta jól működő országos tömegsport rendezvényeken való megjelenéssel. Ezen
események, a méretükből adódóan jelentős érdeklődőt vonzanak különböző korosztályokban.
A

„Nagy

Sportágválasztó”

illetve

a

„Válassz

Sportot

Újbudán!”

szervezőivel

együttműködésünk állandó. Minden további rendezvényen a részvétel eseti mérlegelés alapján
történik.
Céges rendezvényeket megkeresés alapján bonyolított le szövetségünk, melyre külsős
helyszínen (pl. jégpalota) is volt példa. Szervezetünk kidolgozta az ilyen megkeresések
növelésére irányuló tervét.

Felnőtt utánpótlás programunk a Curling College rendszeresen megrendezésre kerül, a
programból közel 10 fő vált versenyzővé, azaz igazolt le valamely egyesülethez. A korábbi
évhez képest újdonság a havi kurzus lehetősége, melyről pozitív visszacsatolások érkeztek. A
tapasztalatok alapján az egy tudásszintű csoportok, és a rendszeresség pozitívan hatnak az
egyéni fejlődés ütemére.

VII. Kerekesszékes szakág

A szakágon belül egy teljes csapattal képviseltetjük magunkat, ezen belül 1 női és 3 férfi
játékossal rendelkezünk. MPB-vel egyeztetve sportági célunk a 2022-es Paralimpiai
játékokon való részvétel.
Ennek megfelelően az idei évben Kerekes Olivér instruktori vezetésével erőteljes alapozó évet
zártunk. A tervek szerint 2017-től az MPB emelt szintű támogatásának köszönhetően a csapat
külföldi tornákon és edzőtáborokon is részt tud venni. További célunk új játékosok bevonása
a keretbe és a sportág népszerűsítése, mivel utánpótlásra és tartalék játékosokra nagy szüksége
van a jelenlegi csapatnak.

VIII. Sajtókapcsolatok

Az MCSZ kiemelten fontosnak tartotta 2016-ban is, hogy sportolóink világraszóló sikerei, a
hazai bajnokságok eredményei minél gyorsabban minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.
A sportág megítélése szempontjából fontos tényező annak általános ismertsége, ezért
kiemelten fontos feladat volt, hogy a lehető legjobb és legszélesebb körű kapcsolatokat
alakítsuk ki a hazai sajtó és média szereplőivel. Ezzel az igen nehéz és összetett, folyamatos
munkát igénylő feladattal egyszemélyes sajtófelelősként Bardocz-Bencsik Mariannt bízta meg
a szövetség vezetése. Mariannt munkájában az év utolsó hónapjaiban az MCSZ egy
gyakornoka, Szűcs Gergely segítette.

A hazai sajtó tájékoztatása
A hazai sportsajtót a folyamatosan bővülő sajtotajekoztato@huncurling.hu levelezőlistára
küldött közleményekkel tájékoztattuk a Szövetség legfontosabb híreiről. A 2016-os évben 14
sajtóközleményt küldtünk ki a fenti levelezőlistára, amelyekben az MCSZ által szervezett
legfontosabb versenyekről és nemzeti válogatottjaink nemzetközi szerepléséről számoltunk
be.

A 2016-os évben sikerült tovább építeni a kapcsolatot a sajtóval. Több olyan televízióprogramban is szerepeltünk, amely nem a sportrajongókat célozta elsősorban. Ezek közül
kiemelkedett az RTL Klubon futó Budapest éjjel-nappal show, valamint a TV2 Trendmánia
című műsora, amelyet Görög Zita vezet.

Az MCSZ honlapjának kezelése
A curling.hu (újra)indulása óta ez az MCSZ elsődleges kommunikációs csatornája a sportág
iránt érdeklődők felé. Itt jelentetünk meg versenybeszámolókat, interjúkat, felhívásokat,
amelyeket a Facebook-on osztunk meg.

Az alábbi Facebook oldalak kezelése, tartalommal való megtöltése az alapvető online
kommunikációs irányvonalak figyelembevételével
MCSZ: A Szövetség hivatalos közlendőit, hirdetményeit a curling.hu-n tesszük közzé, és
osztjuk meg itt. Illetve nagyobb versenyek előtti beharangozókat, versenyek utáni
eredményeket, valamint játékosokkal és edzőkkel készített interjúkat jelentetünk meg a
honlapon, és osztunk meg a Facebook-oldalon. Számos galéria kerül fel a Facebook-ra, így a
2016-os női és férfi Európa-bajnokság magyar vonatkozású képei, illetve számos hazai
verseny fotói. Az oldalhoz Mariannak szerkesztői jogosultsága van, csakúgy, mint Sövegártó
Petra főtitkárnak.
a vegyes páros válogatott: Az oldal 2013. december 30. óta, azaz bő két éve működik angol
nyelven. Több mint500 fő like-olta. A csapat oldala sokkal közvetlenebb, mint az MCSz-é, a
nevükben Mariann kommunikál, sok képpel, háttér információval. Itt minimum háromnaponta
van bejegyzés, ez a Facebook stratégia része. Az oldalhoz Mariannon kívül a csapat tagjainak
van szerkesztői jogosultsága.

Részvétel a WCF Media Assistance Programjában

Szövetségünk 2016-ban már a harmadik idényben vett részt a Curling Világszövetség nemzeti
szövetségek sajtómunkáját segítő programjában. A programra idényenként kétszer lehet
pályázni, Szövetségünk a 2016-os évben kétszer használta ki a lehetőséget. 2016 áprilisában a
WMDCC-n Mariann képviselte Szövetségünket, és a helyszínről adott hírt vegyes-párosunk
világbajnoki szerepléséről, továbbá segítette a WCF munkáját.

Sajtófelelősünk 2016 novemberében is részt vett egy világversenyen a program keretében, a
férfi és a női válogatottat kísérte el az ECC-re.

IX. Nemzetközi kapcsolatok

2016-ban Magyarország WCF képviseletét változatlanul Bukta Zsuzsanna és Rókusfalvy
András látta eldelegáltként.
Az éves rendes kongresszust Stockholmban tartották, amelyen a delegáltak közül Bukta
Zsuzsanna vett részt. A rendezvény fő témái és eredményeiaz alábbiak voltak:
-

a kongresszus egyik legfontosabb témája a seprűfejek kapcsán kialakult probléma
megvitatása, az intézkedések bemutatása volt. 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 ezentúl a nem megfelelő seprűfejhasználatot. A többi szabályváltozás nem váltott ki érdemi vitát.

-

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

-

a WCF fejlesztési igazgatói ismertették a programjaikat. Magyarország számára az
OlympicChampions Tour, illetve a CurlingStepping Stones program lehet érdekes,
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 CatherineLindahl került.
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megrendezésére, a döntés 2017 márciusában születik meg. A pályázat elkészítése kapcsán
több fontos és hasznos kapcsolatot építettünk ki (Hotel Hélia, Pegazus Tours), valamint
megkaptuk az EMMI sport államtitkárságának elvi támogatását is. A kongresszus
megrendezésére sikertelen jelentkezés esetén tovább fogunk pályázni.
Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt a WCF sportolói bizottságának tagságára sikertelenül
pályázott. Az MCSz 2016-ban és a továbbiakban is támogatni kívánja a törekvésüket.

X. Doppingellenes tevékenység, sportorvoslás

Az MCSz 2016-ban is mindent megtett, hogy a dopping, a tiltott szerek fogyasztásának,
birtoklásának, terjesztésének és eljárások alkalmazásának sportágon belüli hazai elterjedését
megakadályozza.
Az MCSZ évente egy alkalommal tájékoztató előadást szervez játékosai részére, melyet 2016ban a MACS munkatársa Kalló Barbara tartott.
A Sportállamtitkárság, a MOB és a Magyar Antidopping Csoport kiemelten kezeli ezt a
kérdést, ezért számos dokumentumot, iránymutatást küldtek minden hazai sportszövetségnek,
köztünk nekünk is. A tagszervezetekre vonatkozó anyagokat folyamatosan továbbküldtük az
egyesületeknek,

s

megjelentettük honlapunkon.

A MOB által

bekért

szakirányú

szabályzatainkat, kimutatásainkat, egyéb jelentéseinket idén is határidőre visszaküldtük.
A sporttörvény előírásainak megfelelően a játékengedély kiadásának feltétele az érvényes
sportorvosi engedély. Az ügyvitel megkönnyítése céljából az MCSZ megállapodását
meghosszabbította a Bethesda Korház Sportorvosi Szakrendelésével.

XII. Infrastruktúra, eszközök

A Magyar Curling Szövetség az Első Magyar Curling Kft. üzemeltetésében lévő egyetlen
magyarországi versenypályán, a Kamaraerdei Curlingpályán bonyolította az összes
versenyszám, összes nemében és összes korosztályában a magyar bajnokságot, valamint a
Magyar Kupát. Toborzó és utánpótlásprogramokhoz eszközöket biztosít a Kőbányai
Jégcsarnokban. 1-1 alkalommal pedig budapesti és vidéki egyéb jégpályákon jelenik meg
sportág népszerűsítési céllal.

Szövetségünk jelenleg 63 db saját tulajdonú tehermentes curling kővel rendelkezik, amelyek
eltérő minőségűek. Mindegyik alkalmas toborzó eseményekhez, céges rendezvényekhez és
utánpótlás programokhoz.
A szövetség tulajdonában lévő seprűk és csúszó talpak is folyamatos használatban vannak a
toborzó eseményekhez, céges rendezvényekhez és utánpótlás programokhoz ezért új csúszó
talpakat szerezett be a szövetség 2016-ban.
A szövetség closesttothebutton mérőeszköze a Kamaraerdei Curlingpályán található meg,
mely nagyban megkönnyíti a versenyek során a bírók munkáját.
Az információk folyamatos biztosításához saját weblappal és domain címekkel rendelkezünk,
amelyek megújítása és egy szolgáltatóhoz történő összevonása megtörtént.
A 2016-ös évben a szövetség saját irodát bérelt az Ihász utca 24. szám alatt található
Kőbányai Sportközpontban. A szövetség dokumentumai is itt találhatóak meg.
Az adminisztratív teendők és verseny lebonyolítási feladatok ellátását a szövetség
tulajdonában álló 1 db számítógép és tartozékai, 1 db nyomtató, 1 db laptop és 1 db táblagép
segítette. A munkát egy szoftveres nyilvántartó program segítségével és elektronikus
számlázó szoftverrel végzi a főtitkár, ezekhez vásárolt licencekkel rendelkezik a szövetség. A
szövetség tulajdonában álló eszközök leltárja megtörtént. A sporteszközök a Kamaraerdei
Curling Clubban és a Kőbányai Jégcsarnokban rendeltetésüknek megfelelően a jégpályán
vagy a tárolóban kerültek elhelyezésre.
A válogatottak számára kis készlettel rendelkezünk zászlókból és kitűzőkből, igény szerint
történik rendelés. Hasonló a helyzet a népszerűsítő programokhoz szükséges szórólapokkal is.

Budapest, 2016. március 14.

