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MAGYAR CURLING 

 KEREKESSZÉKES  

VEGYES-PÁROS  

KVALIFIKÁCIÓ 
 

2020. 
 

KAMARAERDEI CURLING CLUB 
A Magyar Curling Szövetség rendezésében. 

 
 

 

A SZÖVETSÉG KIEMELT TÁMOGATÓI: 
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A VERSENY CÉLJA: 
 

• 2021. évi Kerekesszékes Vegyes-páros Világbajnoki válogatott eldöntése. 

• Versenyzési lehetőség biztosítása kerekesszékes játékosok számára 

• A kvalifikáló csapat elfogadja, hogy a világbajnoki részvételhez kapcsolódó reklámfelületek az 

MCSZ tulajdona, annak értékesítéséhez az MCSZ írásos engedélye szükséges. 

 

VERSENYSZÁMOK: 
 

• Vegyes-páros (1 nő + 1 férfi) 

• A versenyen cserére nincs lehetőség. 

 

A VERSENY HELYE: 
 

Kamaraerdei Curling Club 
Budapest XI. kerület, Susulyka utca 

 

A VERSENY RENDEZŐJE: 
 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. 

 

A VERSENY IDŐPONTJA: 
 

2020. november 21-22.  
 

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 
 

Müller Anna    MCSZ Főtitkár 

Kiss Bálint    MCSZ Sportigazgató – Szervező Bizottság vezető 

Rókusfalvy András   Curling Sport és Rendezvényszervező Kft. Ügyvezető  

Dencső Blanka   MCSZ Sportszakmai Tanácsadó Testület vezető 

Palancsa Dorottya   MCSZ Kerekesszékes szakágvezető 

  

JÁTÉK JOGOSULTSÁG: 
 

• A csapatban szereplő játékosok mindegyikének rendelkeznie kell az MCSZ által kiadott érvényes 

versenyengedéllyel (melynek része a sportorvosi vizsgálat, illetve annak igazolása). 

• játékosai a nevezési lap leadásakor magyar állampolgársággal rendelkeznek, 

• A nevezési díj befizetését a versenybíróságnál igazolni kell 

• A játékosok a verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait betartják, - a 

verseny kiírását, szabályait és előírásait magukra nézve kötelezően elfogadják, - a viselkedéssel a 

verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja. 

• A csapat játékosai állhatnak különböző egyesület játékosaiból. 
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NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA: 

 

* Nevezési határidő:  2020. november 2. (hétfő) 20.00 óráig  

* Nevezési díj:   10.000.- Ft/páros 

 

Nevezés:  

• A nevezési szándékot a Magyar Curling Szövetség részére kérjük elküldeni az MCSZ 

weboldalán a http://www.curling.hu/nevezes-az-mcsz-altal-szervezett-versenyekre-2020-2021/ 

linken keresztül a nevezési határidő betartásával. Az érvényes nevezéshez szükséges a nevezési 

díj befizetését igazoló dokumentumot (banki visszaigazolás, bevételi pénztárbizonylat) csatolni. 

Egy egyesület több csapatot is nevezhet. 

 

• Befizetés módja:  

• A nevezési díjat az MCSZ számlájára (10700079-43187607-51100005) való befizetéssel, 

átutalással vagy Müller Anna főtitkárnak történő átadásával szükséges teljesíteni a nevezést 

megelőzően. Átutalás esetében kérjük a közleményben feltüntetni az Kerekesszékes VP VB 

kvali címszón túl a befizető csapat nevét, Pl.: „Kerekesszékes VP VB kvali Rolling Stones”. Az 

erről kapott bizonylatot a nevezés során kötelező csatolni. A nevezési ív beérkezésétől számított 

48 órán belül küldünk egy visszaigazoló e-mailt, ha ez nem érkezik meg Müller Anna főtitkárt 

keressék a versenykiírás végén található elérhetőségen. 

 

VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ:  

 

A nevezett csapatvezetők részére elektronikusan továbbításra kerül és elérhető a www.curling.hu 

weboldalon 2020. november 8-tól. A verseny rendezősége fenntartja a jogát, hogy jelen 

versenykiírástól, illetve a kiadott programtól különleges és erősen indokolt esetben eltérjen, a WCF 

szabályait betartva. 

 

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA: 
 

• A lebonyolítás konkrét részleteit a jelentkező csapatok számától függően alakítjuk ki. 

 

Nevezettek száma:  

• 1 páros esetén: A páros automatikusan elnyeri a jogot a Világbajnokságon való indulásra. 

• 2 páros esetén: Az egyik páros 2 győzelméig tartó mérkőzéssorozata két páros között. A két 

győzelmet előbb megszerző páros utazhat a Világbajnokságra. 

• 3-4 páros esetén: Round robin kör, mely az alapszakaszt képezi, ezt követően az egyik páros 2 

győzelméig tartó döntő mérkőzéssorozatot kell játszani. A 2 győzelmet előbb megszerző páros 

utazhat a Világbajnokságra. 

 

A MÉRKŐZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA: 
 

• A mérkőzés előtt a jégen mind a két párosnak külön-külön 5-5 perc bemelegítésre van 

lehetősége. A bemelegítést a párosításban elől álló párosnak kell kezdenie. 

• Az időrendben a mérkőzések kezdésének az időpontja van feltüntetve. 

http://www.curling.hu/nevezes-az-mcsz-altal-szervezett-versenyekre-2020-2021/
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• A mérkőzéseknél a meccset megelőző bemelegítéskor, a pályán lévő páros mindkét tagjának 

„button”-t kell dobnia. A „button dobás” rendje: 5 perc bemelegítési idő letelte után közvetlenül 1-

1 perc áll rendelkezésre a 2 „button dobás” végrehajtására. Az a páros szerzi meg az első endben a 

kedvezményezettséget, amely csapat button átlaga alacsonyabb a 2 dobás alapján.  

• A mérkőzések 8 „end-ből” állnak. Mindkét párosnak 22-22 perc „thinking time” játékidő áll 

rendelkezésre. 

• A mérkőzés folyamán az 1-3. és 5-7. endek után, minden egyes lejátszott end után 1:30 perc áll 

rendelkezésére a következő end elkezdéséig. Ezen 1:30 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.  

• Minden mérkőzés alatt mind a két páros egy-egy alkalommal 1-1 perces időkérési lehetőséggel 

rendelkezik. 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 pályára érkezési időt. Ebben az esetben a páros csak annyi időre áll 

meg, ameddig a csapat tagjai összejönnek és elkezdik megbeszélni a helyzetet. 

• A travel time-t nem kell láthatóvá tenni senki számára. A pálya két végének elérhetősége miatt a 

travel time ideje az edzőhöz közelebbi oldalhoz 25 másodperc, függően a megközelíthetőségtől. A 

túlsó oldali házhoz a travel time-t 45 másodperc. 

• 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 1:30 perces szünetre kerül 

sor. Ezen 1:30 perc alatt az edzővel nem kommunikálhatnak a párosok. Ha extra end lejátszására 

van szükség, mind a két párosnak külön-külön 3 perc játékidő áll rendelkezésére a 8 end 

befejezéséből fennmaradó időtől függetlenül.  

• 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.  

• Pontegyenlőség esetén kialakuló holtversenyben először az érintett csapatok egymás elleni 

eredményét kell figyelembe venni, s az határozza meg a sorrendet. 

• Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 8-0 illetve 6-0 kő illetve end aránnyal elveszti 

mérkőzését. A 2. ki nem állás esetén az érintett csapatot kizárjuk a versenyből, az addigi 

eredményeit pedig töröljük. 

• A verseny rendezősége fenntartja a jogát, hogy jelen versenykiírástól, illetve a kiadott programtól 

különleges és erősen indokolt esetben eltérjen a World Curling Federation szabályait betartva. 

 

VERSENYSZABÁLYOK: 
 

• A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók. (A szabályok a 

www.curling.hu honlapról, továbbá a WCF honlapjáról letölthetők.) 

 

http://www.curling.hu/
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• Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetetést adhat, kiállíthat, a kirívóan 

sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja a további versenyzésből. 

• Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a Szervező Bizottság dönt! 

 

RUHÁZAT: 

 

• A mérkőzéseken kötelező a sportmez jobb ujján a Magyar Curling Szövetség hímzett címerét 

viselni. Az embléma viselését kiváltja, ha a felsőruházat bármely jól látható részén szerepel az 

MCSZ logója.  

 

EGYEBEK: 
 

• A verseny beleszámít a 2020-2021. évi ranglista versenybe. 

• A verseny minden résztvevőjére az MCSZ érvényben lévő Dopping Szabályzata vonatkozik. 

Minden játékos köteles magát alávetni egy esetleges doppingvizsgálatnak. Doppingvétség esetén 

az idevonatkozó eljárást kell lefolytatni, figyelembe véve az érintett játékos személyiségi jogait és 

a MOB által előírt eljárási rendet. A versennyel és a sportággal kapcsolatosan további információk 

az MCSZ honlapján is megtalálhatók. 

 

ÓVÁS ÉS FELLEBEZÉS: 

 

Óvás és fellebbezés az MCSZ ide vonatkozó gyakorlatának megfelelően. 

 

 

FELVILÁGOSÍTÁS: 

 

 

Müller Anna (e-mail: muller.anna@huncurling.hu) 

Kiss Bálint (e-mail: kiss.balint@huncurling.hu) 

 

 

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Rendezőség! 

mailto:muller.anna@huncurling.hu
mailto:kiss.balint@huncurling.hu)

