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I. Az MCSZ 2017. évi szervezeti működése 

 

Az MCSz elnöksége 2017-ben valamennyi pozíciót tekintve teljes létszámban működött, a 

személyi összetételben nem volt változás.  

Összesen 7 elnökségi ülés került megtartásra, ezek során 62 elnökségi határozat született.  

2017-ben az elnökség rutinszerűen működött, folytatódott a stratégiai, fejlesztési kérdések 

megtárgyalása. 

A 7 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 

Dorottya, 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 az előterjesztések elkészítésében. 

A Basecamp szoftver újabb változatának (3-as) 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 EMMI 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 nyári stratégiai értekezleteken megvitattuk a curling bajnokságok rendszerének 

módosításait, a junior válogatott csapatok válogatási elveiről szóló javaslatokat, valamint az 

utánpótlás-nevelés aktuális kérdéseit. Egy kötetlen brainstorming keretében felmerült több 

ötlet a sportág népszerűsítéssel, sajtókapcsolatokkal összefüggésben.  

Novemberben került sor arra, hogy Kiss Bálint megbízásos alapon bekapcsolódjon a 

szövetség munkájába, elsősorban különböző szakmai kezdeményezések és projektek 

előkészítése, lebonyolítása kapcsán.  

Összességében elmondható, hogy az MCSz 2017-es szervezeti működése nyugodt mederben 

zajlott. A feladatok határidőre történő elvégzését, a kezdeményezések megvalósítását 

általában az idő- és erőforráshiány korlátozza. 

  



II. Válogatott csapataink 2017-es eredményei 
 

Női Csapat Eb “A” osztály 10. helyezés 

 

Férfi Csapat Eb “B” osztály 11. helyezés 

 

Vegyes Páros VB 13. helyezés 

 

Vegyes Csapat VB 9. helyezés 

 

Junior Lány WJCC 9. helyezés 

 

Junior Fiú WJBCC 17. helyezés 

 

2017-ben az UTE Team Palancsa női csapata ismét megnyerte a Női Országos 

Csapatbajnokságot. Palancsa Dorottya, kétszeres vegyes páros világbajnokunk vezetésével az 

idén már négyszeres női válogatott lányok az „B” ligából való feljutást követően, idén az „A” 

osztályban bizonyíthattak. A cél sajnos nem sikerült, az „A” osztályos Európa Bajnokság 10. 

helyét sikerült megszerezniük, így a lányok visszaestek a „B” ligába, így jövőre ismét itt 

küzdhetnek a feljutás elérése érdekében. 

 

A férfiaknál a 2017. évi Férfi Országos Csapatbajnokságot az FTC Jégmadarak férfi alakulata 

nyerte. A csapatnak hullámzó teljesítménnyel az Európa Bajnokság „B” ligájában a XI. helyet 

sikerült megszereznie, így jövőre a férfi válogatottunk tovább küzdhet a feljutásért. 

 

Vegyes párosunk, Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt ebben az évben ismét az éremszerzés 

céljával versenyzett a kanadai világbajnokságon, ahol idén is kvalifikációs pontokat 

gyűjthettek a résztvevők. A tornának így kiemelt jelentősége volt. Sajnos az érem és a 

pontszerzés is elmaradt, 2017-ben is, így nem sikerült kvalifikálniuk Magyarországot a 2018-

ban Pjongcsangban megrendezésre kerülő Téli Olimpiára.  

 

A Vegyes-csapat Országos Bajnokságot a NoTurners nevű csapat nyerte. Így a Vasas 

delegációja utazhatott a Svájcban megrendezésre kerülő világbajnokságra. A célkitűzést 

nagyjából teljesítve a IX. helyen zárt a válogatott. 



 

Junior lány csapatunk a 2016-os szereplésnek köszönhetően a junior korosztály „A” 

világbajnokságán vehetett részt, azonban mivel az új csapat lényegesen fiatalabb volt és nem 

volt elég tapasztalt, így sajnos a IX. helyen végeztek, ami azt jelenti, hogy jövőre ismét a 

WJBCC-n teljesíthetnek. 

 

Junior fiú csapatunk szinte teljes mértékben a tavalyi felállásában vett részt a világbajnokság 

B csoportjában. 4 helyezést javítva a tavalyi évhez képest a XVII. helyezést érte el a csapat. 

 

Senior férfi csapatunk idén nem vett részt a vegyes-páros világbajnoksággal egy időben 

megrendezésre kerülő Szenior Világbajnokságon. 

 

Összességében elmondható, hogy 2017-ben válogatottjaink hasonló eredményeket szereztek 

az egyre erősödő mezőnyben, mint 2016-ban. A női csapatunk egyértelműen ott van az A liga 

kapujában és a B liga elején helyezkedik el, míg a férfi válogatottunk egyelőre stagnál a B 

liga középmezőnyében. Vegyes párosunknak pedig 2 év „pihenő” után lesz újabb két éve arra, 

hogy kiharcolja az olimpiai kvalifikációt. 

 

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 

 Ahogy már a tavalyi évben is megtörtént, 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 – WCF kongresszus által behozott változtatások 

beemelése 
 

2017. évi Országos Bajnokságok végeredménye: 

 

Női Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

 

 Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (6) 

 Alapszakasz menete – Round Robin, rájátszás - page system 

 Győztes elnyeri az indulási jogot a 2017. évi Női csapat Európa-bajnokságra, illetve 

sikeres kvalifikáció esetén a 2018. évi Női csapat Világbajnokságra. 

 Női osztályozó: A Vasas Girling játszott az UTE nőkkel, mely mérkőzést az előbbi 

nyert, ezzel a Vasas Girling maradt fent az A ligában. 

 A WSC Rimes csapata kiesett az ’A’ ligából. 

 

Helyezés Csapat név 
I. Team Palancsa 
II. End-Hunters 
III. Westbay-VSC Nők 
IV. SSC Nők 
V. Vasas Girling 
VI. WSC Rimes 

 

Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

 

 Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (8) 

 Alapszakasz menete – Round Robin, rájátszás - page system 

 Győztes elnyeri az indulási jogot a 2017. évi Férfi csapat Európa Bajnokságra, illetve 

sikeres kvalifikáció esetén a 2018. évi Férfi csapat Világbajnokságra. 

 Férfi osztályozó: UTE  Four Four Férfi csapata az SSC Férfi csapatával játszotta, az 

utóbbi nyert, így az SSC Férfi csapata jutott fel az A ligába 

 Az FTC Kazuár csapat kiesett az „A” ligából. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Női – férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga: 

 

 Koedukált ’B’ liga alapszakasz - Round Robin, rájátszás – page system 

 Végén különértékelve, nemenként az elsők automatikusan elnyerik az ’A’ ligában való 

indulás jogát (nőknél – Hackers, férfiaknál – UTE Four Four Férfiak). Második 

helyezett csapatok osztályozó mérkőzést játszanak az ’A’ liga utolsó előtti 

helyezettjével (Ez dönt a kiesés – feljutásról) 

 7 csapat részvétele, ebből 1 külföldi. 

 

Helyezés Csapat név 
I. UTE Four Four Férfiak 
II. SSC Férfiak 
III. UTE Dragons 
IV. Hackers 
V. CC Legija 
VI. UTE Four Four Nők 
VII. Jégkristályok 

 

Junior Országos Bajnokság ’A’ liga: 

 

Lány végeredmény: 

 

 

 

 

 

  

Helyezés Csapat név 
I. Jégmadarak 
II. Vasas SC Titánok 
III. FTC Jaguars 
IV. UTE Ifi 
V. VSC G-Force 
VI. FTC Fradi 
VII. UTE Four Four férfiak 
VIII. FTC Kazuár 

Helyezés Csapat név 
I. Vasas Girling 
II. UTE Jégkristályok 
III. Fradi Junior 
IV. Pontosok 



Fiú végeredmény: 

 

Helyezés Csapat név 
I. UTE Ifi Jégördögök 
II. Vasas SC Titánok 
III. Ifjonti Hév 
IV. FTC Pontosak 

 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság: 

 

 Alapszakasz – 2 csoport round robin, rájátszás - page system, helyosztók 

 8 csapat részvétele, 2 csoport 

 Győztes elnyeri az indulási jogot a 2017. évi Vegyes-csapat Világbajnokságra. 

 

Helyezés Csapat név 
I. NoTurners 
II. Stones 
III. Hammer Time 
IV. Rókusfalvy 
V. Broom Broom 
VI. Sivatagi rohamkukacok 
VII. Popo Team 
VIII. Nesza Romár 

 

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. 

 Ebben az évben az első két helyen szétdobásra került sor, melyet követően Palancsa 

Dorottya 102, míg Miklai Henrietta 83 pontot dobott. 

 A férfiaknál 2017-ben elég gyakori volt a visszalépés, így a következő évi egyéni 

országos bajnokságot ilyen téren szigorítani szükséges. 

  



Női végeredmény: 

Helyezés Név Selejtező Középdöntő Döntő Összesen 
I. Palancsa Dorottya 84 102 87 273 
II. Miklai Henrietta 89 94 90 273 
III. Szekeres Ildikó 87 88 86 261 
IV. Szabó Enikő 85 80 76 241 
V. Páthy-Dencső Blanka 78 72 - 150 
VI. Dobor Regina 93 55 - 148 
VII. Nagy Laura Karolina 77 69 - 146 
VIII. Micheller Dorottya 82 51 - 129 

 

Férfi végeredmény: 

Helyezés Név Selejtező Középdöntő Döntő Összesen 
I. Kiss Zsolt 103 97 100 300 
II. Nagy György 92 88 106 286 
III. Nagy Viktor 90 90 82 262 
IV. Szarvas Kristóf 76 83 67 226 
V. Sárdi Péter 86 84 - 170 
VI. Fóti Balázs 75 84 - 159 
VII. Palancsa Zoltán 77 64 - 141 
VIII. Szabó Gergely 100 -  - 100 

 

Vegyes-páros országos bajnokság ’B’ liga végeredmény: 

 2017 októberében kerül megrendezésre 

 Az első két helyezett (jelen esetben Joó Linda – Sárdi Péter valamint Nagy Laura 

Karolina és Nagy Viktor) lehetőséget kap az A ligában való szereplésre 

 Az A liga utolsó két helyezettjével helyet cserél a B liga első két helyezettje. 

 5 indulóval került megrendezésre a verseny. 

helyezés páros neve 

I. Joó Linda – Sárdi Péter 

II. Nagy Laura Karolina – Nagy Viktor 

III. Dobor Regina – Szarvas Kristóf 

IV. Biró Blanka – Kispataki Viktor 

V. Nagy Lola – Kárász Raul 

 

Magyar Kupa: 

 Két hétvége alatt került lebonyolításra 

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



Helyezés Csapat 
I. UTE Férfi I. 
II. Team Palancsa 
III. Vasas G-force 
IV. End Hunters 
V. SSC fiúk 
VI. Jégmadarak 
VII. Hun Junior Fiók 
VIII. FTC Jaguars 
IX. Vasas SC Girling 
X. SSC Nők 
XI. FTC Fradi 
XII. UTE Four Four Férfi 
XIII. Rolling Stones 
DQ UTE Dragons 

 

Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

 8 csapat részvétele. Alapszakasz – round robin, rájátszás – page system  

 

Helyezés Páros neve 
I. Szekeres Ildikó – Nagy György 
II. Páthy-Dencső Blanka – Szabó Gergely 
III. Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt 
IV. Bíró Bernadett – Kalocsay Ottó Dániel 
V. Szabó Enikő – Fóti Balázs 
VI. Joó Linda – Sárdi Péter 
VII. Nagy Laura Karolina – Nagy Viktor 
VIII. Nagy Laura – Spiller Emilio 

 

IV. Utánpótlás-nevelés 

 

Az előző évekhez hasonlóan, Szövetségünk kiemelt figyelmet szentelt idén is a 

versenysporton kívüli, junior utánpótlás bázis növelésére. 

  

Ennek egyik alapfeltételeként, a Magyar Curling Szövetség és az Első magyar Curling Kft. 

megállapodott, hogy heti rendszerességgel igénybe vehető a jégpálya kedvezményes, az 

iskolai testnevelés órák keretében megtartandó curling oktatások céljából. 

  

A környékbeli iskolák felsős diákjain túl (Herman Ottó általános iskola / Budaörs, Waldorf 

általános iskola/ Kamaraerdő) még a II. kerületi, Arany János általános iskola 4. 

osztályosainak is remek foglalkozásokat tudtunk tartani. 



Ez nagyságrendileg 90-100 gyermeket jelentett (10-14 éves), akikből várhatóan a következő 

évben már 8-10 fő aktívan részt fog venni a délutáni edzéseken is. 

 

Az EMMI Utánpótlás Edzői Programjában 7 curling edző vesz részt, akik havi térítésben 

részesülnek edzői feladataik ellátásáért. A program csökkenti a szülői terheket és javítja az 

utánpótlás-nevelés hatékonyságát.  

 

Serdülő sportolóink az Olympic Hopes versenyén Nagy Gyöngyi irányítása alatt a harmadik 

helyezést érték el. Sportdiplomáciai sikerként könyveljük el, hogy a 2018-as Olympic Hopes 

Budapesten kerül megrendezésre.  

 

Igazolt ifjúsági játékosaink aktív résztvevői a sportág hazai versenyrendszerének, miközben 

korosztályos Országos Bajnokságot két szakágban (csapat és vegyes-páros) szervezünk 

számukra. Az Ifjúsági Világbajnokságon a válogatott edzők által kiválasztott keret vesz részt, 

melynek részvételi költségeit ez évben is támogatta az MCSZ. Micheller Dorottya a felnőtt 

női, Kalocsay Ottó Dániel a felnőtt férfi válogatottal az Európa-bajnokságon is részt vett, 

miközben Biró Bernadett és Kalocsay Ottó Dániel több WCT tornán sikeresen szerepelt.  

 

V. Szakemberképzés  

  

Az évben alapfokú instruktorképzést szervezett az MCSZ, melyen 5 fő vett részt. A képzési 

tematika kidolgozásában az oktatók tekintettel voltak a „Curl BC, 20 weeks Program 

forYouthCurling” és „Curl BC SkillAwardsManual” anyagokra. A Kanadából beszerzett és 

lefordított anyagok minden edző számára elérhetőek. Különböző workshopok alkalmával 

cserélnek tapasztalatot edzőink és kapnak iránymutatást a vezetőedzőktől. Az MCSZ célja, 

hogy a curlinggel megismerkedő kezdő sportolók azonos tematika mentén haladva egy 

külföldön bevált módszertan alapján sajátítsák el a sportági alapokat.  

A Budapesti Sportszövetségek Uniója ismételten indított OKJ curling edző képzést, melyen 

négy (curling sportolói múlttal rendelkező) tanuló képzési díját támogatta a Magyar Curling 

Szövetség.  

A bírói képzés folytatódott alapfokú és haladó oktatást megkülönböztetve. Az évben egy 

alkalommal vehettek részt képzésen az érdeklődők.   



Az Utánpótlás Edzői Programban résztvevő edzők a MET az OSEI és az EMMI 

továbbképzésein vettek részt.  

Az MCSZ célja a 2018. évben hogy szakemberei felkészültségét és tudását tovább növelje. Az 

edzők közötti párbeszédet, együttműködéseket inspirálja. Külföldi partner bevonásával az 

alkalmazott módszereket fejlessze, innovációs lépéseket tegyen.  

 

VI. Sportág-népszerűsítés 

 

A szervezet, és a hazai curling élet szélesebb körben történő megismertetése folytatódott a 

már évek óta jól működő országos tömegsport rendezvényeken való megjelenéssel. 

Ezen események, méretükből adódóan jelentős érdeklődőt vonzanak különböző 

korosztályokban. 

 

A „Nagy Sportágválasztó” illetve a „Válassz Sportot Újbudán!” szervezőivel az 

együttműködésünk állandó, minden további rendezvényen a részvétel eseti mérlegelés alapján 

történt. 

 

Mivel a curling pálya befogadó képessége már erősen korlátozott volt új programok 

lebonyolítására, ezért külsős helyszínek bevonása vált esedékessé. (Városligeti Műjégpálya, 

Pólus Center jégpálya, Kőbányai jégcsarnok, Óbudai jégcsarnok) 

Ennek előkészítéseként, szinte az összes budapesti jégpálya felkeresésre került, és 

elkezdődtek az üzemeltetőkkel a további lehetőségekről való tárgyalások. 

 
VII. Kerekesszékes szakág 

 

A sportolók továbbra is heti rendszerességgel edzéseken vesznek részt. 2017-ben egy 

alkalommal Szlovákiában edzőtáboroztak, ahol a helyi válogatottal játszottak felkészülési 

mérkőzéseket. A magyar csapat kiválóan helytállt a 8 éve együtt curlingező szlovák 

válogatottal szemben, egy vereség, egy döntetlen és egy győztes mérkőzést játszva.  

A válogatott az ép sportolók közé integrálódva három versenyen vett részt: Szezonnyitó 

Kupa, UTE kupa, Magyar Kupa.  

Jelentős változás volt 2017-ben, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság év elején 

megváltoztatta a korábbi években már megszokott támogatás rendszerét. Ennek 



következtében már nem a Magyar Curling Szövetségen keresztül nyújt támogatást a 

kerekesszékes versenyzőinknek, hanem direktben biztosítja a kifizetéseket.  

A szakág vezetője Szarvas Mónika és edzője Kerekes Olivér folyamatos kapcsolatot tart a 

WCF szakági munkatársaival. A 2019-es évben nemzetközi edzőtábort kívánnak szervezni 

hazánkban, továbbá a magyar csapat célja a sportolók klasszifikációja. A 2018-as évben cél a 

sportolók tudásának fejlesztése és elmélyítése, a sportolói létszám bővítése.  

 

VIII. Sajtókapcsolatok 

 

Az MCSZ kiemelten fontosnak tartotta 2017-ban is, hogy sportolóink 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 összetett, folyamatos munkát igénylő feladattal 

egyszemélyes sajtófelelősként Vásárhelyi Tamást bízta meg a szövetség vezetése.  

 

A hazai sajtó tájékoztatása  

A hazai sportsajtót a folyamatosan bővülő sajtotajekoztato@huncurling.hu levelezőlistára 

küldött közleményekkel tájékoztattuk a Szövetség legfontosabb híreiről. A 2017-es évben a 

fontosabb események kapcsán nyolc sajtóközleményt küldtünk ki a fenti levelezőlistára, 

amelyekben az MCSZ által szervezett legfontosabb versenyekről és nemzeti válogatottjaink 

nemzetközi szerepléséről számoltunk be. 

A 2017-es évben sikerült tovább építeni a kapcsolatot a sajtóval, a novemberi Európa-

bajnokság előtt a kamaraerdei pályán szerveztünk a sajtó számára közös interjúkészítési 

lehetőséget, amelyen a női és a férfi válogatott is részt vett. Az eseményről a Nemzeti Sport 

hatalmas fotóval, féloldalas terjedelemben számolt be. Az Európa-bajnokság előtt a női és a 

férfi csapat tagjai az M4 Sport és a DigiSport adásaiban is szerepeltek. 

 

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 

2017-os női és férfi Európa-bajnokság magyar vonatkozású képei, illetve számos hazai 

verseny fotói. Az oldalhoz Tamásnak szerkesztői jogosultsága van, csakúgy, mint Sövegjártó 

Petra főtitkárnak.  

A vegyes páros válogatott: Az oldal 2013. december 30. óta, azaz bő két éve működik angol 

nyelven. A mai napig (2017. 03. 12.) 511-en like-olták. A csapat oldala sokkal közvetlenebb, 

mint az MCSz-é, a nevükben Tamás (is) kommunikál, sok képpel, háttér információval.  

 

Részvétel a WCF Media Assistance Programjában 

Szövetségünk 2017-ben már a negyedik idényben vett részt a Curling Világszövetség nemzeti 

szövetségek sajtómunkáját segítő programjában. A programra idényenként kétszer lehet 

pályázni, Szövetségünk a 2017-es évben kétszer használta ki a lehetőséget. Sajtófelelősünk 

2017 novemberében részt vett a programban, amikor a férfi és a női válogatottat kísérte el az 

Európa-bajnokságra a svájci St. Gallenbe. A vegyes-páros világbajnokság során pedig 

Bardocz-Bencsik Mariann vett részt a programban és tudósított a helyszínről.  

 

IX. Nemzetközi kapcsolatok 

 

2017-ben Magyarország WCF képviseletét változatlanul Bukta Zsuzsanna és Rókusfalvy 

András látta eldelegáltként.  

A legfontosabb sportdiplomáciai esemény, egyben siker is, hogy a 2018. évi Curling 

Kongresszus megrendezését pályázat keretében megnyertük, az egyeztetések 2017 májusában 

elkezdődtek. 

Az éves rendes kongresszust Bledben tartották, amelyen mindkét magyar delegált részt vett. 

A rendezvény fő témái és eredményei az alábbiak voltak: 

- a kongresszus egyik legfontosabb témája a női és férfi világbajnokságok 
lebonyolításának változtatása volt. Két módosító javaslat volt terítéken, az egyik a 16, 
a másik a 13 csapatra bővítést célozta. Mindkét lebonyolítási formához kiegészítő 
javaslatként kvalifikációs rendezvény kapcsolódott. A közgyűlés előtti csoportos és 



plenáris megbeszélések, valamint az informális beszélgetések alapján egyértelműen 
kirajzolódott, hogy míg a kisebb országok a 16 csapatos vb-t, illetve általában a 
kvalifikációt támogatják, addig a nagyobb curling nemzetek és a WCF stáb is a kisebb 
bővítés mögött áll. A szavazási procedúra során végül mindkét bővítési javaslat 
megkapta a szavazatok többségét, de a szükséges kétharmadot csak a 13 csapatra 
bővítés érte el. A kvalifikációs tornát viszont egyértelmű többség támogatta nyílt 
szavazás során.  

- a vegyes páros világbajnokság lebonyolítása 2018-ban még nem fog változni, bár 
abban mindenki egyetértett, hogy a jelenlegi versenyrendszer nem jó. Mivel a 
következő kongresszus előtt várható a NOB döntése arról, hogy 8-ról 16 csapatra 
emeljék az olimpián résztvevő vegyes párosok számát, a kvalifikációs szisztémát 
pedig ehhez szeretnék igazítani, a közgyűlés nem szavazta meg a módosítást.  

- a következő olimpiai ciklusban az olimpiai kvalifikációs verseny előtt lesz még egy 
pre-kvalifikációs verseny, amelyre bárki nevezhet. Így elvben megnyílik a lehetőség 
bármely ország válogatottja előtt arra, hogy – nem könnyű úton, de – eljusson az 
olimpiára.  

- a kerekesszékes curling vb résztvevőinek száma 10-ről 12-re emelkedik. 
- a WCF aláírta kínai partnerével a World Curling Series programot, melynek során a 3 

világzóna egy-egy állomásán, valamint egy világkupa-döntőn találkoznak a legjobb 
női és férfi csapatok. A megállapodás négy évre szól és teljesen új kezdeményezés a 
WCF történetében. 

- a szabályváltozások körül kevés érdemi vita alakult ki, valamennyit előzetesen 
támogatták a WCF bizottságai. A legérdekesebb változás az, hogy nem a 4., hanem az 
5. kő után lehet az ellenfél kövét kiütni, ezáltal érdekesebbé, támadóbbá téve a játékot. 
A 10 csapatnál nagyobb versenyek esetében 6 csapatos lesz a play-off és nem lesz tie-
breaker. A vegyes párost érintő szabályok közül a gondolkodási idő megnövelése nem 
ment át a közgyűlésen. 

A közgyűlés záró szakaszában látványos és részletes prezentációt tartottunk a budapesti 

kongresszusról, meginvitálva a résztvevőket. 

 

X. Doppingellenes tevékenység, sportorvoslás  

  

Az MCSZ 2017-ben is mindent megtett, hogy a dopping, a tiltott szerek fogyasztásának, 

birtoklásának, terjesztésének és eljárások alkalmazásának sportágon belüli hazai elterjedését 

megakadályozza.  

A 2017 szeptemberi vegyes-páros táborban sportolóink Orosz Csilla gyógytornász előadását 

hallgatták meg a témában.  

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.   

 

XI. 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. Sportág népszerűsítési céllal pedig budapesti és vidéki egyéb jégpályákon 

jelenik meg.  

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.   

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.  

A 2017-es 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 

sporteszközök a Kamaraerdei Curling Clubban és a Kőbányai Jégcsarnokban 

rendeltetésüknek megfelelően a jégpályán vagy a tárolóban kerültek elhelyezésre.  



A tagság számára évente két alkalommal WCF seprűfej beszerzésében működik közre az 

MCSZ. Így önköltségi áron minden sportoló központi ügyintézéssel hozzájut a kvalifikációs 

versenyeken használható seprűfejekhez.  

A válogatottak számára kis készlettel rendelkezünk zászlókból és kitűzőkből, igény szerint 

történik rendelés. Hasonló a helyzet a népszerűsítő programokhoz szükséges szórólapokkal is.  

Az edzői munka fejlesztéséért szükséges igények felmérése megtörtént. Az MCSZ célja, hogy 

2018-ban beszerezze azokat az eszközöket, melyek az utánpótlás programokhoz, a minőségi 

edzői munkához szükségesek.  

 
 
 
Budapest, 2018. április 10.  


