
Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga technikai összefoglaló 
 
 
Az erősorrend kialakításánál a 2017. évi Országos Csapatbajnokságok sorrendjét tekintettük 

mérvadónak. 

 

Erősorrend: 

 
Női sorrend: 

1. UTE Team Palancsa  

2. FTC End Hunters 

3. Vasas Nők 

4. SSC Nők 

5. Vasas SC Girling 

6. Hackers 

 

Férfi sorrend: 

1. Jégmadarak (FTC Share on Stone) 

2. Vasas Titánok 

3. FTC Jaguár 

4. Vasas G-Force 

5. FTC Fradi 

6. UTE Férfi 1. 

7. SSC Férfiak 

8. UTE Four Four Férfi 

 

Lebonyolítás: 

Alapszakasz: 

 Február 9-10-11 – Női-és Férfi forduló 

 Február 17-18 – Női forduló 

 Február 24-25 – Férfi forduló 

 Március 2 – Női-és Férfi forduló 

Page system: 

 Március 3-5 

 



Az időrendben szereplő időpontok a mérkőzés kezdetének időpontjai. Az alapszakasz 

folyamán az első bemelegítés 25 perccel, míg a page systembe 20 perccel, az időrendben 

szereplő időpont előtt kezdődik! 

 

Pályára lépés feltétele a 2018. évi játékengedély, melynek részét képezi a sportorvosi 

vizsgálat. A játékos a versenyengedély kártyája kézhezvételéig a versenyengedély kérelem 

másolatával igazolja azt a versenybírók felé.   

 

További fontos tudnivalók! 
Kiesés – feljutás:  

Férfi:  

2018. évi Férfi OCSB ’A’ ligát követően a keretszám 8-ról 6 csapara csökken. Az „átmeneti 

évben”, tehát 2018-ban a Férfi OCSB ’A’ liga 6. és 7. helyezettje kvalifikációs tornán fog 

részt venni a B liga 1. és 2. helyezettjével. Az A liga utolsó helyezettje automatikusan kiesik. 

 

A kvalifikációs torna rendje: 2018. május 5 (szombat)  

10:55 két elődöntő, 17:55 döntő  

 

A párosítások sorsolással dőlnek el az elődöntőket megelőzően. A ligás csapat minden 

esetben B ligás csapatot kell, hogy kapjon az elődöntőben.  

 

A kvalifikációs torna győztese elnyeri a jogot az A ligában való indulásra. 2019-től a Férfi 

OCSB kiesés-feljutás rendszere visszaáll az eredeti verzióra, tehát az ’A’ liga utolsó 

helyezettje kiesik (B1 feljut), míg az ’A’ liga ötödik helyezettje, osztályozó mérkőzést játszik 

a B liga második helyezettjével.  

 

Női:  

A Női OCSB kiesés-feljutás rendszere nem változik, tehát az ’A’ liga utolsó helyezett kiesik 

(B1 feljut), míg az ’A’ liga ötödik helyezettje, osztályozó mérkőzést játszik a B liga második 

helyezettjével.  

 

Női osztályozó mérkőzés: 2018. május 5 (szombat) 17:55 



KLAVIFIKÁCIÓS MÉRKŐZÉSEK, ILLETVE A NŐI OSZTÁLYOZÓ MÉRKŐZÉS 

PÁLYABEOSZTÁSÁRÓL SORSOLÁS DÖNT! 

 

 

A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a 

mérvadók. (Beleértve a 2018. október 1-től érvényben lévő FGZ szabályt) – 

Az OCSB teljes időintervalluma alatt az új szabály az irányadó. 


