2020. évi Női- és férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga

CURLING
NŐI ÉS FÉRFI
ORSZÁGOS CSAPAT
BAJNOKSÁG
2020.
Kamaraerdei Curling Club
A Magyar Curling Szövetség rendezésében.

A SZÖVETSÉG KIEMELT TÁMOGATÓI:
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A VERSENY CÉLJA:
-

-

A magyarországi curling sport fejlesztése és népszerűsítése.
A 2020. évi országos női és férfi csapatbajnoki címek eldöntése.
A 2020. évi Női és Férfi Curling Csapat Európa Bajnokságra, illetve sikeres
kvalifikáció esetén a 2021. évi Női és Férfi Curling Csapat Világbajnokságra utazó
válogatott csapatok kijelölése. A kvalifikáló csapatok elfogadják, hogy a
világbajnoki részvételhez kapcsolódó reklámfelületek az MCSZ tulajdona, annak
értékesítéséhez az MCSZ írásos engedélye szükséges.
A 2021. évi Női és Férfi Curling Országos Csapatbajnokság osztályba sorolásának
kialakítása.
Szervezett versenyzési lehetőség biztosítása az MCSZ tagegyesületei számára.

VERSENYSZÁMOK:
Női csapat (6 fő, mérkőzésenként 4 fő + 1 fő csere lehetőség)
A női országos csapatbajnokságban minden női játékosokból álló MCSZ
tagegyesületi csapat részt vehet, ha a versenykiírásban szereplő egyéb feltételeknek
is megfelel.
Férfi csapat (6 fő, mérkőzésenként 4 fő + 1 fő csere lehetőség)
A férfi országos csapatbajnokságban minden férfi játékosokból álló MCSZ
tagegyesületi csapat részt vehet, ha a versenykiírásban szereplő egyéb feltételeknek
is megfelelt.

A VERSENY HELYE:
Kamaraerdei Curling Club
Budapest XI. kerület, Susulyka utca

A VERSENY RENDEZŐJE:
MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG
1105 Budapest, Ihász utca 24.

A VERSENY IDŐSZAKA:
Első hétvége (alapszakasz): 2020. március 5-8.
Második hétvége (alapszakasz): 2020. március 20-22.
Harmadik hétvége (alapszakasz): 2020. március 26-29.
Negyedik hétvége (alapszakasz és rájátszás): 2020. április 2-6.

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI:
Müller Anna
Kiss Bálint

MCSZ Főtitkár
MCSZ Sportigazgató – Szervező Bizottság vezető
2

2020. évi Női- és férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga

Rókusfalvy András
Dencső Blanka
Czermann Kristóf

Curling Sport és Rendezvényszervező Kft. Ügyvezető
MCSZ Sportszakmai Tanácsadó Testület vezető
Felkért tag

NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA:
Mind a női, mind a férfi csapatok az általuk kiválasztott osztályokba kötelesek leadni
nevezésüket. Az MCSZ Főtitkára és Sportigazgatója a lefektetett szabályok szerint
állapítja meg egy csapatnak az általa leadott osztályban való indulásának
jogosultságát (lásd lent).

Nevezési határidő:

2020. február 16. (vasárnap) 20:00

Nevezés módja:
Nevezés: A nevezési szándékot a Magyar Curling Szövetség részére kérjük elküldeni az
MCSZ
weboldalán
a
http://www.curling.hu/nevezes-az-mcsz-altal-szervezettversenyekre-2019-2020-2/ 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 a OCSB A liga
címszón túl a befizető csapat nevét, a befizetésre kerülő szakasz elnevezését. Pl.: „OCSB
A liga UTE Team Palancsa alapszakasz”. 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 elérhetőségeken.

Nevezési díjak, a befizetési határideje:
Női és Férfi bajnokság egyes szakaszaiban:
Osztály
„A” osztály női
alapszakasz
„A” osztály férfi
alapszakasz
„A” osztály női-férfi
döntő

Befizetendő összeg
csapatonként
88.000 Ft
88.000 Ft
20.000 Ft

Az érintett csapatoknak az alapszakaszt követően a döntő nevezési díját az adott
szakaszban zajló első mérkőzésük megkezdéséig kell készpénzben átadni a Szervező
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Bizottság által kijelölt személynek, vagy átutalni az MCSZ bankszámlájára. Az átutalást a
banki tranzakció igazoló nyomtatványával szükséges bizonyítani.

VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ:
A nevezett csapatvezetők részére elektronikusan továbbításra kerül és elérhető a
www.curling.hu weboldalon 2020. február 21-től.
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 DÍJAZÁSA:
I-II-III. helyezett csapatok:

kupa + érem + oklevél

Mind a férfi, mind a női OB I. helyezett csapat tagjainak az OB döntőt követő 8
napon belül regisztrálniuk kell magukat a MACS oldalán.

EREDMÉNYHÍRDETÉS:
Érmek átadása: a döntőt követően a helyszínen
Oklevelek és kupák átadása: Szezonzáró díjátadó gálán

JÁTÉKJOGOSULTSÁG:
A női és férfi “A” ligában csak magyar állampolgárságú játékosok szerepelhetnek.
A versenyen minden olyan magyar csapat részt vehet, amelynek:
- egyesülete tagja a Magyar Curling Szövetségnek,
- „A” osztályba nevezés esetén minden játékosa a nevezési lap leadásakor magyar
állampolgársággal rendelkezik vagy legalább egymást követő két évben
magyarországi lakhellyel rendelkezett.
- a csapatban szereplő játékosok mindegyike rendelkezik az MCSZ által kiadott
2020.évi versenyengedéllyel, érvényes sportorvosi engedéllyel. Ezt versenyengedély
kártyájával a helyszínen igazolni tudja.
Továbbá a versenyen részt vehet minden olyan csapat, amely:
- nevezését és a nevezési díj befizetését a versenybíróságnál igazolni tudja,
- a verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait betartja,
- a verseny kiírását, szabályait és előírásait magára nézve kötelezően elfogadja,
- a viselkedésével a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja.

LEBONYOLÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:
• Az OCSB ‘A’ liga esetén az alapszakasz erősorrendjének kialakítási módja a
tavalyi (2019. évi) A liga eredmények, illetve az idei (2020. évi) B liga eredmények
alapján történik.
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•

Az “A” osztályban olyan csapatok jogosultak indulni, amelyek az előző
szezonban (2019) kivívták a jogot az “A” osztályban való indulásra, illetve
megnyerték a 2020. évi B ligát.

•

A női, illetve férfi „A” osztályban is 6 magyar csapat nevezését lehet elfogadni.
Amennyiben nincs meg a teljes 6 induló, akkor minden esetben kötelező feltölteni
a létszámot a „B” ligából. A felöltés módja: A szezon “B” osztályának 2.
helyezettjétől lefelé sorban egymás után lehet indulási jogot adni mindaddig, amíg
az “A” osztály eléri a meghatározott csapatlétszámot.

•

Az időrendben a mérkőzések kezdésének az időpontja van feltüntetve.

•

A kialakított programtól és időrendtől eltérő időpontban csak külön kérésre −
különösen indokolt esetben és a két érintett csapat együttes, írásos beleegyezésével
− a Szervező Bizottság hozzájárulásával lehet mérkőzést lejátszani. Időpont
módosítással nem lehet élni a női, illetve a férfi döntő mérkőzéseinél. Az
eredetihez képest módosított időpontban lejátszandó mérkőzés költségét az
időpont módosítást kérő csapatnak kell fedeznie.

•

Mindkét csapatnak 38-38 perc thinking time idő áll rendelkezésre a 10 end
lejátszásához.

•

Minden 10 endes mérkőzés előtt mindkét csapatnak 9-9 perc bemelegítés áll
rendelkezésére, az 1 perc hűtést követően. A bemelegítés után a pályán lévő csapat
kezdőjátékosai közül, az általuk kijelölt 2 versenyzőnek „button”-t kell dobnia (1+1
perc). Ha a kő bármely része felülnézetben nem fedi a kör bármely pontját, akkor
199,6 cm-es eredménnyel kell jóváírni az adott csapat teljesítését.

•

A mérkőzések eredményét döntetlen esetén extra enddel kell eldönteni.

•

Amennyiben egy csapatnak már nincs matematikai esélye a győzelem
megszerzésére, a vesztésre álló csapatnak fel kell adni a mérkőzést.

•

Körmérkőzéses rendszerben, pontegyenlőség esetén kialakuló holtverseny esetén a
WCF szabályai az irányadóak.

•

Az adott szakaszban számításba vett button dobások közül a férfiaknál és a nőknél
is a legrosszabb két eredmény nem számít bele az átlagba.

•

A női és a férfi OB-n ’Double Round-Robin’ lesz. Minden csapat kétszer játszik
egymás ellen. A Négyes döntőbe az alapszakasz első 4 helyezettje jut be. A
rájátszás menete nemenként elődöntő (1-4, 2-3), majd döntő és bronz mérkőzés.

•

A bajnoki cím megszerzéséhez 2 győzelemre van szükség.

5

2020. évi Női- és férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga

Csapat indulási jogot más egyesület részére átadni nem lehet, kivéve csak és kizárólag
azokban az esetekben, ha az indulási jogot saját maga által kivívott csapat egyesülete,
szakosztálya megszűnik, más egyesületbe átkerül, illetve a teljes csapat más egyesületbe
átigazol. Utóbbi két esetben az indulási jogot nem kötelező az új egyesület részére átadni,
a csapat régi egyesülete jogosult akár másik csapatot indítani az eligazoló helyén. A
lemondó egyesületnek ezzel kapcsolatos hozzájárulásáról legkésőbb 2020. február 9-ig
írásban kell nyilatkoznia a Magyar Curling Szövetség főtitkára felé.

Kiesés – feljutás:
A Férfi- és Női OCSB kiesés-feljutás rendszere: A 2020. évi ’A’ liga utolsó helyezettje
kiesik, míg a 2021. évi ’B’ liga első helyezettje feljut.

VERSENYSZABÁLYOK:
•
•
•

A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a
mérvadók. A szabályok a www.curling.hu honlapról letölthetők.
Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 12-0 kő, illetve 8-0 end aránnyal elveszti
mérkőzését.
A 2. ki nem állás esetén az érintett csapatot kizárjuk a versenyből, az addigi
eredményeit pedig töröljük.

RUHÁZAT:
•
•

A mérkőzéseken csak egységes felsőruházatban lehet részt venni (melegítő, polár
pulóver stb.).
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 2019-2020. 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)
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Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Rendezőség!
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