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BEVEZETÉS
1.§
1.

A Magyar Curling Szövetség Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23.§ (1)
bekezdésének a) pontja alapján alkotta meg az alábbi szabályzatot.

2.

A Versenyszabályzat hatálya a curling sportágban versenyszerűen résztvevő
személyekre (továbbiakban: sportolók), a mérkőzések hivatalos személyeire, rendezőire,
az őket tagsági, vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületekre és
sportvállalkozásokra (a továbbiakban együttesen: Sportszervezetek), valamint a Magyar
Curling Szövetség (a továbbiakban: MCSZ), tisztségviselőire és alkalmazottaira terjed
ki.

3.

Szabályozza az MCSZ illetve az általa meghatalmazott sportszervezetek curling
sportágban rendezett bajnokságainak, egyéb versenyeinek valamint sporteseményeinek
(együttesen: Sportesemény) lebonyolítását, szabályainak rendjét.

4.

A Versenyszabályzatnak megfelelően az MCSZ illetve az általa megbízott
Sportszervezet minden idevonatkozó versenyéhez kiadja az adott Sportesemény
versenykiírását, amelynek összhangban kell lennie ezen szabályzattal. A Sportesemény
versenykiírásának többek között tartalmaznia kell a nevezésekkel kapcsolatos
valamennyi határidőt, díjtételeket (nevezés, óvás, fellebbezés,), a nevezésre jogosultak
körét, a lebonyolítás rendszerét.

5.

Az
MCSZ
hatáskörébe
tartozó
mérkőzésekkel
kapcsolatos,
a
jelen
Versenyszabályzatban, illetve az adott Sportesemény versenykiírásában nem
szabályozott vagy mérlegelési lehetőséget tartalmazó kérdésekben első fokon az MCSZ
Versenybírói Testülete jogosult dönteni. Fellebbezés esetén az Elnökség dönt.
Rendkívüli esetben az MCSZ Elnöksége, ezt jogát átruházhatja az MCSZ Fegyelmi
Bizottságára. Az MCSZ másodfokú határozata ellen az MCSZ-ben további
jogorvoslatnak helye nincs.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
2.§
1.

Amatőr sportoló az a versenyszerű sportoló, aki sportegyesület tagjaként illetve
sportvállalkozással fennálló amatőr sportolói sportszerződés alapján sporttevékenységet
folytat.

2.

Versenyszerűen sportoló az a természetes személy, aki amatőr sportolóként vagy
hivatásos sportolóként az MCSZ vagy az általa megbízott Sportszervezet által kiírt,
engedélyezett vagy szervezett Sporteseményen részt vesz. Bármely nemzeti válogatott
keret (női, férfi, vegyes felnőtt csapat, ifi csapat, vegyes-páros) tagja versenyszerű
sportolónak minősül.
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3.

A Versenyengedély a sportolónak az MCSZ versenyrendszerébe tartozó versenyen való
részvételhez jogot biztosító és a részvétel feltételét meghatározó, az MCSZ vagy általa
megbízott Sportszervezet által kiállított és nyilvántartott hivatalos okirat.

4.

Versenyrendszer a curling sportág nemzetközi szakszövetsége (WCF) és a sportági
országos szakszövetség (MCSZ) által meghatározott szabályok szerint az MCSZ
versenynaptárában szereplő összes sportteljesítményt mérő erőpróba. A versenyrendszer
hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) rendszerű lehet.

5.

Versenyszabályzat a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az
ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységre vonatkozó előírások rendszerbe
foglalt összessége, amely a versenyrendszerben részt vevő sportolók, sportszervezetek,
sportszakemberek általános és sportági kötelezettségein kívül teljes körűen tartalmazza a
versenyrendszert működtető szakszövetség eljárásának szabályait is.

6.

Tagnyilvántartás keretében a versenyszerű sportolót a szakszövetség tartja nyilván és
ad részére versenyengedélyt, amennyiben megfelel a sportegészségügyi és a
szakszövetség által meghatározott sportszakmai követelményeknek.

7.

Versenykiírás tartalmazza a verseny rendezője által megfogalmazott – az MCSZ
idevonatkozó szabályaival egybehangzó -, az adott versenyre vonatkozó nevezési
feltételeket, előírásokat, szabályokat, lebonyolítási rendszert és más itt fel nem sorolt
fontos sportszakmai információkat.

8.

Nevezés, a sportszervezet vagy sportoló részvételi szándéknyilatkozata az MCSZ vagy
annak tagegyesülete által szervezett sportrendezvényre.

9.

Nevezési díj az az összeg, amelyet az adott verseny rendezője az általa szervezett
eseményen való részvételért a nevező csapat számára meghatároz.

10.

Éves versenynaptár tartalmazza a WCF, az MCSZ illetve tagszervezetei által a
versenyévadban lebonyolítandó hazai és nemzetközi curling bajnokságok, versenyek,
tornák időpontját, elnevezését és helyszínét.

11.

Ranglista verseny az MCSZ Elnöksége által elfogadott, az adott szezon egészére
vonatkozó egyéni és csapat versenysorozat, amelybe mindazon események
beletartoznak, amelyet az Elnökség megszavazott. Az egyes versenyek pontértékét a
ranglista verseny kiírásának kell tartalmaznia. Az összetett ranglista verseny helyezettjei
- az MCSZ Elnökségének döntése alapján jutalomban részesülhetnek.

12.

Kérelem minden olyan speciális kérés – legyen az egyéni, vagy csapat -, amely jelen
Versenyszabályzat, vagy az adott verseny kiírásának rendelkezéseivel kapcsolatosan
egyedi kérés, változtatás vagy felmentés iránti kérést tartalmaz.
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VERSENYSZEZON
3.§
A curling szezon minden év július első napjával kezdődik és a következő év június utolsó
napjával ér véget. Az éves versenynaptárat a Versenybírói Testület terjeszti elő az
elnökség felé. Az elfogadott éves versenynaptár tervezet elfogadásának határideje minden
év június 30. Ezt követően bármely kérelem esetén lehetőség van az elfogadott
versenynaptár tervezet Versenybírói Testület által javasolt módosítására. A végleges
versenynaptár elfogadásának határideje minden év augusztus 31. Ezt követően a
versenynaptár módosítására csak válogatott csapatok Versenybírói Testülethez eljuttatott
kérelmének egyedi elbírálásával lehet.

SZÖVETSÉGI TAGDÍJ, VERSENYENGEDÉLY DÍJ
4.§
1.

Az MCSZ tagegyesületei éves tagdíjat kötelesek fizetni.

2.

Az MCSZ éves tagegyesületi díja 2015. január 1-től: 30.000,- Ft. A tagegyesületi tagdíj
70%-a MCSZ által szervezett verseny nevezési díjában jóváírásra kerül az egyesületek
felé.

3.

Versenyengedélyt csak olyan sportoló részére lehet kiállítani, aki az MCSZ valamely
érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező tagegyesületének igazolt versenyzője.

4.

A sportoló az Országos Bajnokság versenyrendszerében szervezett versenyen csak
akkor vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyengedély iránti kérelmet
a sportoló csak a sportszervezeten keresztül nyújthatja be a szakszövetséghez. A
versenyengedély kiállításáért a szakszövetség által megállapított díjat kell fizetni és
érvényes sportorvosi engedéllyel szükséges rendelkezni. A szakszövetség nyilvántartást
vezet a versenyengedéllyel rendelkező sportolókról, versenyengedély kártyát bocsát ki
részükre. Az MCSZ által szervezett versenyeken a sportoló a versenyengedély kártyáját
köteles felmutatni versenybíró kérésére. Egyéb, a sportág versenyrendszerébe tartozó
versenyeken való részvétel feltételeit az adott verseny versenykiírása tartalmazza.

5.

Az MCSZ versenyengedély díjai 2015. január 1-től:
Utánpótlás korú versenyző esetén (21 év alatt) 2,000.- Ft/fő
Felnőtt versenyző esetén
(21 év felett) 6,000.- Ft/fő

VERSENYRENDSZER
5.§
1. Bajnokságokon, versenyeken, csak az a sportszervezet indulhat (nevezhet), amelynek a
nevezési határidő lejártakor nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása és
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illetékes szerve az sztv. szerinti beszámolóját már elfogadta, valamint a sportvállalkozás
az sztv. szerinti letétbe helyezésre vonatkozón és közzétételi kötelezettségének eleget
tett és e tényeket igazolja. Ez alól kivételt képeznek azok az amatőr versenyek vagy nem
az MCSZ által szervezett versenyek, ahol nem feltétele az indulásnak a
sportszervezethez való tartozás
2. Nem nevezhet az MCSZ bármely versenyszámának bajnokságára:
o az a sportegyesület, amellyel szemben csőd illetve felszámolási eljárás van
folyamatban,
o az a sportegyesület, amellyel szemben a bíróság feloszlató határozatot
hozott.
o az a sportvállalkozás, amellyel szemben a Cstv. szerint végelszámolási,
csőd illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
3. Nyílt rendszerű versenyen amatőr és hivatásos sportoló egyaránt részt vehet.
4. Az MCSZ Elnökségének külön döntése alapján egyes bajnokságban illetve ranglista
versenyen – meghatározott feltételek szerint – külföldi csapat is részt vehet. Ez nem
vonatkozik Világbajnokságra, Európa Bajnokságra közvetlenül kvalifikáló versenyre, a
Női és Férfi Curling Csapatbajnokság legmagasabb osztályára. Ettől eltérő esetben az
Elnökség jogosult dönteni.
5. Az MCSZ vagy az MCSZ által jóváhagyott rendező szervezet által lebonyolított ranglista
versenyeken kötelező a meccs lap vezetése.
6. Kvalifikáló verseny alkalmával a meccslapnak tartalmaznia kell a mérkőzés helyét,
időpontját, a mérkőző csapatokat, azok tagjait (játék pozíciójuknak megfelelően
feltüntetve), a csapat skipjének illetve vice-skipjének megjelölésével, az edző kilétét, az
egyes endek eredményének alakulását, a végeredményt (kő és end arányát is), az időkérési
adatokat. Ha időmérés volt, akkor az ezzel kapcsolatos információkat, esetleges „Draw
Shot Challenge” eredményét (cm-ben feltüntetve), a csapatvezetők és a versenybíró
hitelesítő aláírását.

ORSZÁGOS CURLING BAJNOKSÁGOK
6.§
1.

Az MCSZ jogosult curling sportágban megrendezni Magyarország hivatalos országos
bajnokságát, bajnokságait. Ezt a jogát – egyes esetekben - az Elnökség külön határozata
alapján átruházhatja valamely tagszervezetére.

2.

Az egyes országos bajnokságok időpontját az MCSZ Versenybírói Testület által
előterjesztett, és az Elnökség által elfogadott szezonális versenynaptárban fel kell
tüntetni. Az elfogadott időponttól eltérni csak nagyon indokolt esetben lehet, amelyhez
szükséges az Elnökség jóváhagyása.
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3.

Az Elnökség – a Versenybírói Testület előterjesztése alapján - minden naptári év első
felében dönt a következő szezon felnőtt országos bajnokságának lebonyolítási
rendszeréről.

4.

Az egyes szervezési fázisokat (lebonyolítási rendszer kialakítása, versenykiírás
elkészítése, szponzorkeresés, stb.) úgy kell kialakítani, hogy a bajnokság megkezdése
előtt minimum 8 héttel a csapatok megkapják a kész versenykiírást és nevezési lapot.

5.

Az adott bajnokság előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok és
felelősök ezen szabályzat mellékletében találhatók, „Szervezőbizottság munkarend”
elnevezéssel.

6.

Az adott bajnokság versenykiírásának és nevezési lapjának a szövetség honlapján
történő publikálása és erről a tagság értesítése a főtitkár feladata.

7.

A bajnokságok szabályai egybe kell, hogy essenek a WCF vonatkozó játékszabályaival.

8.

Az erősorrend kialakítását követően a csoportbeosztásoknál a WCF szabályrendszere az
irányadó. Pl: 12 csapat, 2 csoport Round Robin, A csoport: 1-4-5-8-9-12, B csoport: 23-6-7-10-11.

9.

A Női és Férfi Országos Csapatbajnokságra vonatkozó egyedi szabályok:
9.1. A versenynaptárban a Curling OCSB időrendjét úgy kell tervezni és
összeállítani, hogy a női illetve a férfi „B” liga első fordulója előzze meg a
„C” liga első fordulóját, hogy a nevezések ismeretében szükség esetén fel
lehessen tölteni a női illetve férfi „B” liga létszámát 8-8 csapatra.
9.2. Amennyiben egy csapat nevezése ellenére visszalép a Női és Férfi Curling
OCSB-n való részvételtől, akkor a legközelebbi alkalommal csak a
legalsóbb osztályban indulhat, és ebben az esetben nem jogosult az MCSZ
által nyújtott nevezési díj támogatásra.
9.3. Ha egy csapat nem nevez a Női és Férfi Curling OCSB-re, a következő
bajnoki évadban csak a legalsóbb osztályban indulhat.
9.4. A Női és Férfi Curling OCSB versenykiírását úgy kell elkészíteni, hogy:
a/ a csapatoknak 4 héttel a verseny előtt le kell adniuk a nevezésüket,
b/ a nevezési díj 50%-át minimum 4 héttel a verseny előtt be kell fizetni,
c/ a sorsolást a verseny előtt minimum 2 héttel korábban meg kell tartani,
d/ az adott forduló első mérkőzéséig a nevezési díj fennmaradó részét is be
kell fizetni.
9.5. A Női és Férfi Curling OCSB versenykiírását angol nyelven is el kell
készíteni, a magyar nyelvű dokumentummal megegyező tartalommal.
9.6. A Női és Férfi Curling OCSB legmagasabb osztályában nem szerepelhet
külföldi állampolgárságú játékos illetve ilyen játékosból (játékosokból) álló
csapat.
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9.7. A Női és Férfi Curling OCSB ’B’ ligájában legfeljebb annyi olyan csapat
szerepelhet, amely külföldi játékosokból áll, ahány magyar játékosokból álló
csapat indul.
9.8. A ’B’ liga alatti osztályokban korlátlanul szerepelhet külföldi játékosokból
álló csapat.
9.9. A Vegyes OB-nál és minden más MCSZ versenyen ahol csoportokban zajlik
a lebonyolítás az erősorrendet először az előző évi bajnokság sorrendje,
majd ezt követően a ranglista pontszám adja. Ha egy csapat összetétele
megváltozik, akkor is a ranglista pontszám az irányadó.
10.

A Vegyes-páros Országos Bajnokságokra vonatkozó egyedi szabályok:
10.1. A Vegyes-páros OB ’A’ ligájában minden évben 8 páros jogosult elindulni,
amelyek a következők:
a/ Előző évi Vegyes-páros OB ’A’ liga 1-6. helyezettje,
b/ Az adott évi Vegyes-páros OB ’B’ liga 1-2. helyezettje,
c/ Ha az alábbiakban felsorolt jogosult párosok egyike nem indul, akkor a
feltöltés tovább tolódik a ’B’ ligából.
10.2. Ha egy páros egyik tagja változik, akkor új párosnak minősül és köteles
elindulni a ’B’ ligában.
10.3. A Vegyes-páros OB ’A’ ligánál az erősorrend az előző évi bajnokság
sorrendje, ezután következik a Vegyes-páros OB ’B’ ligából érkező
csapatok sorrendben.
10.4. A Vegyes-páros OB ’A’ ligájának lebonyolítási rendje:
a/ Az alapszakasz lebonyolításának típusa: round robin (körmérkőzés)
b/ Az alapszakaszt követően, az 1-4. helyen végzett csapatok vehetnek
részt a Page Systemben.
c/ A bajnoki cím elnyeréséhez két győzelem szükséges.
10.5. A Vegyes-páros OB ’B’ ligájában induló csapatok száma korlátlan, de
vannak bizonyos nevezési feltételek:
a/ Olyan párosok nem nevezhetnek, akik jogosultak a Vegyes-páros OB
’A’ ligájára és neveznek is rá,
b/ Olyan játékos nem nevezhet, aki más párossal indul a Vegyes-páros OB
’A’ ligájában.
10.6. A Vegyes-páros OB ’B’ ligájának lebonyolítási rendje:
a/ Csapatok számától függően csoportok, esetleg középdöntő létrehozása,
b/ A bajnoki cím elnyeréséhez egy győzelem szükséges.
10.7. A Vegyes-páros OB ’B’ ligánál, az erősorrendet először az előző évi

bajnokság sorrendje, majd ezt követően a ranglista pontszám adja. Ha egy
páros összetétele megváltozik, akkor is a ranglista pontszám az irányadó.
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10.8. Az Ifjúsági Vegyes-páros OB-ra a még ifjúsági korúak jogosultak indulni.

Bajnoki cím elnyeréséhez egy győzelem szükséges, kivéve, ha lesz Ifjúsági
Vegyes-páros VB és ez az esemény kvalifikál rá. Ez esetben két győzelem
szükséges a bajnoki cím és egyben a kvalifikáció elnyeréséhez.
10.9. Az Ifjúsági Vegyes-páros OB-nál az erősorrend az előző évi bajnokság

sorrendje, majd ezt követően a ranglista pontszám adja. Ha egy páros
összetétele megváltozik, akkor is a ranglista pontszám az irányadó.
10.10. A vegyes-páros ’B’ ligában, illetve az Ifjúsági vegyes-páros bajnokságon

engedélyezett valamennyi külföldi páros nevezése.
11.

Az MCSZ által szervezett országos bajnokságok:
11.1. Női Curling Országos Csapatbajnokság
11.2. Férfi Curling Országos Csapatbajnokság
11.3. Curling Vegyes-csapat Országos Bajnokság
11.4. Curling Vegyes-páros Országos Bajnokság
11.5. Női és Férfi Curling Szenior Országos Bajnokság
11.6. Lány és Fiú Curling Ifjúsági Országos Bajnokság
11.7. Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság

12.

Egy versenyző akkor vehet részt a Szenior Curling Országos Bajnokságon, ha a
bajnokság időpontját megelőző év júniusának 30. napjáig bezárólag betölti 50. életévét.

13.

Egy versenyző akkor vehet részt a Curling Ifjúsági Országos Bajnokságon, ha a
bajnokság időpontját megelőző év júniusának 30. napjáig bezárólag nem tölti be 21.
életévét.

14.

Amennyiben a Curling Ifjúsági Országos Bajnokságra vagy a Női és Férfi OCSB ’B’
ligába valamelyik nemben háromnál kevesebb csapat nevez, úgy a Versenybírói Testület
összevonhatja a két nem bajnokságát, s közösen bonyolíthatja le a versenyt. A
versenykiírásban erre az eshetőségre nézve is előre meg kell határozni a nemenkénti
sorrend kialakításának szabályait. Koedukált bajnokság esetén is egy csapatban csak
azonos nemű játékosok szerepelhetnek.

15.

Az MCSZ versenyein való részvétel feltétele a nevezés és nevezési díj befizetés
határidőn belüli megléte.

16.

Az MCSZ által szervezett Országos Bajnokságok minimum két nevező esetén kerülnek
lebonyolításra.

17.

Az MCSZ bajnoki címet hirdet minimum 4 nevezővel megrendezett Országos
Bajnokságon. Kevesebb résztvevővel megrendezett Országos Bajnokságon a
legeredményesebb I.-II.-III. helyezettet díjazza a versenykiírásban feltüntetett módon.
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VERSENYKIÍRÁS
7.§
1.

A felnőtt országos bajnokságok és kiemelt MCSZ versenyek kiírásait ezen szabályzat
”Szervezőbizottság munkarend” nevű mellékletében részletezett módon határidőn belül
el kell készíteni.

2.

A versenykiírás elkészítése és közzététele meg kell, hogy feleljen a 6.§ 5., 7., 8., 9.
pontokban meghatározottakkal.

3. Az ifjúsági bajnokságok és utánpótlás versenyek kiírásait az Versenybírói Testület készíti
el. Ezért a Versenybírói Testület Elnöke a felelős.
4. A versenykiírásnak minden esetben tartalmaznia kell:
4.1. Verseny elnevezését.
4.2. A verseny rendezőjét, rendező szerveit.
4.3. Versenyszámot, versenyszámokat.
4.4. Verseny időpontját és helyszínét.
4.5. Szervezőbizottság személyi összetételét.
4.6. Nevezési feltételeket (résztvevők körét, nevezési határidőt.).
4.7. Amennyiben van, akkor a nevezési díjat, s a befizetés feltételeit.
4.8. Díjazást.
4.9. Verseny lebonyolításának rendszerét.
4.10. Versenyszabályokra hivatkozást.
4.11. Óvási és fellebbezési lehetőséget.
4.12. A versennyel kapcsolatos egyéb fontos információkat.

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYOK
8.§
1.

A sportági versenyszabályoknál mindig az érvényben lévő WCF versenyszabályzatának
az MCSZ Versenybírói Testület által jóváhagyott magyar nyelvű változatát kell
alkalmazni.

2.

Az érvényben lévő szabálykönyv magyar nyelvű és angol nyelvű változatát mindenki
számára elérhetővé kell tenni az MCSZ hivatalos honlapján (www.curling.hu).

3.

Az érvényben lévő szabálykönyv magyar nyelvű változatának egy kinyomtatott
példányának a verseny ideje alatt a verseny helyszínén kell lennie. Ezért a Versenybírói
Testület vezetője a felelős.

4.

Az általánostól eltérő szabályokat az adott verseny kiírásában meg kell jeleníteni.

5.

A mérkőzéshez szükséges curling köveket minden esetben a verseny rendezője
biztosítja.
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6.

Curling seprűről, csúszótalpakról, curling cipőről a verseny résztvevőjének kell
gondoskodnia.

7.

Az MCSZ hatáskörébe tartozó versenyek esetén a WCF által javasolt pályaméretektől
való bármilyen eltérést az MCSZ Versenybírói Testületének kell jóváhagynia.

8.

Az MCSZ hatáskörébe tartozó versenyek területén, a verseny teljes ideje alatt a
dohányzás tilos.

9.

Az MCSZ hatáskörébe tartozó versenyek alkalmával érvényesíteni kell az MCSZ Etikai
Szabályzatát és más idevonatkozó előírásait is.

10. A versenyrendszerben szereplő verseny rendezője kötelezi magát arra, hogy tevékenysége
során a sportrendezvények rendezésére és lebonyolítására vonatkozó hatályos
jogszabályokat betartja.

VERSENYBÍRÓ
9.§
1.

Az MCSZ hatáskörébe tartozó hivatalos mérkőzéseken kötelező versenybírói vizsgával
rendelkező versenybíró foglalkoztatása.

2.

Versenybíró küldésért az MCSZ Versenybírói Testületének elnöke a felelős. Az adott
versenyre kijelölt versenybírók személyéről az adott sportesemény megkezdése előtt
minimum 3 nappal korábban tájékoztatnia kell az MCSZ Főtitkárát, a verseny Főbíróját,
és az adott verseny Szervezőbizottságának elnökét.

3.

A versenybíró jogosult a csapatok között kialakuló minden vitás esetben eljárni, attól
függetlenül, hogy arról a szabályok rendelkeznek-e, vagy sem.

4.

A versenybíró bármikor beavatkozhat a játékba, és a kövek elhelyezkedésével
kapcsolatosan adhat utasításokat, valamint irányíthatja a játékosokat és játékszabályok
pontos betartását.

5.

A versenybíró késleltetheti a játékot és meghatározhatja a halasztás időtartamát.

6.

A mérkőzés folyamán a szabályokra vonatkozó minden ügyben a versenybíró hozhat
ítéletet.

7.

Amennyiben időméréssel zajlik a mérkőzés, ezen feladatot versenybírói vizsgával
rendelkező személynek kell ellátnia. Az időmérést végezheti a kirendelt versenybírói is,
de egy időben egy személy csak egy mérkőzést mérhet.

8.

Nem megfelelő viselkedésre, illetve beszédre hivatkozva a versenybíró eltávolíthat
játékost a versenyből, akinek a pályát, illetve annak közvetlen környezetét azonnal el
kell hagynia és a játék további részében nem térhet vissza. Az eltiltott játékos helyére
nem léphet be cserejátékos.
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9.

Az adott versenyen versenybírói feladatkört ellátó személy indítványozhatja az MCSZ
Elnöksége, illetve Fegyelmi Bizottsága felé bármely játékos, edző vagy csapattisztviselő a jelen és jövőbeli játékból való eltiltását vagy felfüggesztését.

10.

A felelősségteljes munkavégzés érdekében az időmérők korhatára a 16., míg a
versenybíróké a 18. betöltött életév.

11.

Mind az alap, mind a haladó bírói képzésen időmérői és versenybírói képesítéseket lehet
szerezni. A képesítés minden esetben a kurzus végén lévő teszt eredményétől függ. A
versenybírói képesítés megszerzéséhez szükséges ponthatárról, minden résztvevő,
minden megrendezett kurzus előtt tájékoztatást kap.

12.

Az alapképzésen időmérői képesítést szerzett személyek, a Page System, tehát a
rájátszás mérkőzéseken kívül, bármilyen MCSZ versenyen és bajnokságon vállalhatnak
időmérést. 10 alkalmat (időmérést) követően szerezhetik meg ők is az alapszíntű bírói
képesítést.

13.

Az alapképzésen bírói képesítést szerzett személyek, a Page System, tehát a rájátszás
mérkőzéseken kívül, bármilyen MCSZ versenyen és bajnokságon bíráskodhatnak. Ők a
következő haladó tanfolyam részvételével tudnak továbblépni.

14.

A haladó tanfolyamot végző időmérők és versenybírók, már minden MCSZ versenyen
és bajnokságon vállalhatnak feladatot. Ezen tanfolyamon időmérői képesítést nyert
időmérőknek, 5 Page System időmérésre van szükségük, hogy megszerezhessék a
haladó versenybírói képesítést.

OLIMPIAI JÁTÉKOKRA, VILÁGBAJNOKSÁGOKRA,
EURÓPA BAJNOKSÁGOKRA ÉS MÁS
KIEMELT VILÁGVERSENYEKRE VALÓ KVALIFIKÁCIÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
10.§
1. Felnőtt válogatott csapatok esetén az adott válogatott keret tagjaira a Versenybírói
Testületvezető terjeszti elő névszerinti javaslatot, amelyről az Elnökség határozati szinten
dönt.
2. A Versenybírói Testületvezető az MCSZ elnöksége elé terjesztendő válogatott keret
javaslatában köteles figyelembe venni a bajnokságot megnyerő csapat edzőjének,
csapatvezetőjének válogatott keretre tett személyi javaslatát. Attól csak igen indokolt
esetben térhet el, s az esetleges eltérést meg kell indokolnia.
3. Világbajnokságra, Európa Bajnokságra vagy más kiemelt világversenyre kvalifikáló
országos bajnokság döntője két győzelemig tart. Az a csapat nyer, aki fináléban hamarabb
ér el két győzelmet ellenfelével szemben. A Téli Olimpia Játékokra és az Olimpiai
Kvalifikációs Versenyre kvalifikálás rendjét a 11. § részletesen tartalmazza.
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Az adott kvalifikációs verseny megnyerését követően az adott világversenyen való
részvétel jogát az adott csapat vagy vegyes páros, s nem annak anya egyesülete szerzi
meg.
4. Ifjúsági illetve egyéb utánpótlás korú válogatott csapatok esetén az adott válogatott keret
tagjaira minden esetben a válogatott keret edzője terjeszti elő a névszerinti javaslatot,
amelyről az Elnökség határozati szinten dönt.
5. Utánpótlás válogatott keret kialakításakor a válogatott keret edzőjének figyelembe kell
venni elsősorban a bajnokságot megnyerő, másodsorban a többi csapat edzőjének,
csapatvezetőjének válogatott keretre tett személyi javaslatát.
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OLIMPIAI JÁTÉKOKRA, VILÁGBAJNOKSÁGOKRA,
EURÓPA BAJNOKSÁGOKRA ÉS MÁS
KIEMELT VILÁGVERSENYRE VALÓ KVALIFIKÁCIÓ
RENDJE
11.§
1. A Curling Világ Szövetség (WCF) által megrendezésre kerülő Curling Csapat Európa
Bajnokságon (ECC) az EB-t megelőzően utoljára véget ért Magyar Női és Férfi Curling
Országos Csapatbajnokság női illetve férfi versenyszámát megnyerő női illetve férfi
csapat jogosult részt venni.
2. Sikeres kvalifikáció esetén a Curling Világszövetség (WCF) által megrendezendő Női
Curling Csapat Világbajnokságon (WWCC) illetve Férfi Curling Csapat
Világbajnokságon (WMCC) az adott évet megelőzően véget ért Magyar Női és Férfi
Curling Országos Csapatbajnokság női illetve férfi versenyszámát megnyerő női illetve
férfi csapat jogosult részt venni.
3. A Curling Világ Szövetség (WCF) által megrendezésre kerülő Curling Vegyes-csapat
Világbajnokságon (WMCC), a VB-t megelőzően utoljára véget ért Magyar Curling
Vegyes-csapat Országos Bajnokság nyertese jogosult részt venni.
4. A Curling Világszövetség (WCF) által megrendezendő Curling Vegyes-páros
Világbajnokságon hazánk képviseletében a VB-t megelőzően utoljára véget ért Magyar
Curling Vegyes-páros Országos bajnokság nyertese jogosult részt venni.
5. Egyéb, a szabályzat ezen bekezdésében fel nem sorolt kiemelt világversenyen való
részvétel kvalifikációs rendjéről (alkalmanként egyedi határozat meghozatalával) az
MCSZ Elnöksége dönt.
6. Téli Olimpiai Játékokra a férfi, illetve női felnőtt csapat curling versenyszámban
kvalifikáló nemzetközi versenyre kijelölési rendje:
6.1. Amennyiben Szövetségünk a férfi, illetve női felnőtt csapat curling versenyszámban
jogot szerez a WCF által rendezendő Téli Olimpiai Játékokra kvalifikáló versenyen
részt venni, az aktuális Téli Olimpiai Játékok előtt az MCSZ megrendezi az adott
versenyszám hazai Olimpiai Kvalifikációs Tornáját.
6.2. A hazai Olimpiai Kvalifikációs Torna csak akkor kerül megrendezésre, ha hazánk
kvótát szerez a Téli Olimpia Játékokra, vagy megszerzi a jogot a WCF Olimpiai
Kvalifikációs Versenyén való részvételre.
6.3. Az Olimpiai Kvalifikációs Tornán való indulásra jogot szerző csapatok:
6.3.1. Az adott Téli Olimpia Játékokat megelőző 3 évben a WCF által szervezett
Világbajnokságon szereplő csapatok.
6.3.1.1.
Amennyiben egy ilyen csapat van, akkor az a csapat kiemeltként rögtön
az Olimpiai Kvalifikációs Torna döntőjének 1. pozícióját foglalja el.
6.3.1.2.
Amennyiben több csapat is részt vett Világbajnokságon az adott
periódusban, nincs kiemelés.
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6.3.2. Az adott Téli Olimpia Játékokat megelőző 3 évben az MCSZ Országos
Bajnokságán 1-3. helyezést elérő csapatok.
6.3.3. Egy csapat akkor számít ugyanannak a csapatnak, ha a bajnokságot megnyerő
csapatban a nevezett játékosok körében maximum 2 helyen történik változás.
6.4 Az Olimpiai Kvalifikációs Torna lebonyolítási rendszere:
6.4.1. Kiemelés esetén a döntőben a kiemelt csapat 1. pozícióban várja a többi
csapat közül a „dupla round robin” után „page system” alkalmazásával
kikerülő győztest.
6.4.2. A döntőben „Best of 7” mérkőzéssorozat alapján kerül ki a győztes csapat.
6.4.3. Ha nincs kiemelt csapat, akkor „dupla round robin” után „page system”
segítségével kialakul a döntő két csapata.
6.4.4. A döntőben „Best of 5” mérkőzéssorozat alapján kerül ki a győztes
6.5. Az Olimpiai Kvalifikációs Torna rendszerének kiírása:
6.5.1. A hazai olimpiai kvalifikációs rendszert minden ciklus megkezdésekor
rögzíteni kell.
6.5.2. A ciklus elején elfogadott kvalifikációs rendszernek a periódus közbeni
megváltoztatása csak kivételesen indokolt esetben, közgyűlési határozattal
lehetséges.
6.5.3. Olimpiai ciklus megkezdésén azt a legelső hazai versenyt értjük, amely jogot
biztosít abban a ciklusban az első nemzetközi versenyre, amin megfelelő
eredmény elérése esetén az ország indulási jogot szerezhet akár az
Olimpiára, akár a WCF Olimpiai Kvalifikációs Versenyére (lásd 1sz.
melléklet).
6.5.4. Az Olimpiai Kvalifikációs Torna minden Téli Olimpia előtti év őszén kerül
megrendezésre, igazodva a WCF Olimpiai Kvalifikációs Versenyéhez, az
Olimpiához, illetve az aktuális Európa Bajnoksághoz.
6.5.5. Az Olimpiai Kvalifikációs Torna versenykiírását az MCSZ-nek legkésőbb a
kvótaszerzés, illetve a WCF kvalifikációs versenyére jogot biztosító utolsó
nemzetközi versenyt (Olimpiát megelőző év VB-je) követő 30 napon belül
kell közzétennie.
6.5.6. Az eredmények alapján a kvalifikációs illetve részvételi jogokat a csapat
szerzi meg, nem az adott csapat egyesülete.
6.5.7. Egy csapat akkor számít ugyanannak a csapatnak, ha az Olimpiai
Kvalifikációs Tornán a tornára indulási jogot biztosító versenyhez képest a
csapatban a nevezett játékosok körében maximum 2 helyen történik változás.
Egy csapat csak egy kivívott jogával élhet.
6.6. Az Olimpiai Kvalifikációs Torna győztese jogot szerez Magyarország képviseletére
a WCF Olimpiai Kvalifikációs Versenyén.
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6.7 Téli Olimpiai Játékokra kvalifikálás hazai rendje:
6.7.1 Amennyiben az MCSZ a férfi, illetve női felnőtt csapat curling
versenyszámban indulási jogot szerez a Téli Olimpiai Játékok curling versenyére,
közvetlenül a WCF által megrendezett Világbajnokságon (Világbajnokságokon)
szerzett ranglista pontjai, vagy az Olimpiai Kvalifikációs Tornán elért helyezése
alapján, az adott versenyszámban való indulási jog a 11.§ 6. pontjában leírt
Olimpiai Kvalifikációs Torna győztesét illeti meg.
6.7.2 A Téli Olimpia Játékokra, a Világbajnokságokon szerzett ranglista pontok
alapján történő közvetlen részvétel kapcsán a hazai kvalifikációs verseny
megrendezése esetén a 11.§ 6. pontjában leírtak szerint kell eljárni.
6.7.3 Amennyiben az Olimpia Kvalifikációs Versenyen való részvételhez
kapcsolódóan már megrendezte az MCSZ az Olimpiai Kvalifikációs Tornát, s az
ott résztvevő magyar csapat kivívta a Téli Olimpiai Játékokon való indulás jogát,
az adott Olimpián történő részvétel ezt a csapatot illeti meg, ezt követően újbóli
hazai kvalifikációs versenyt már nem kell tartani, kivéve, ha valamely oknál fogva
a kvalifikáló csapat feloszlik, megszűnik, vagy abból több mint 2 fő kiválik.
.
7. Téli Olimpiai Játékokra a Vegyes-páros csapat curling versenyszámban kvalifikáló
nemzetközi versenyre kijelölési rendje:
7.1. A Téli Olimpiai Játékok előtt az MCSZ szervezésében megrendezésre kerül egy
Olimpiai Kvalifikációs Torna (OKT) az alábbi esetben, melynek győztese jogot
szerez Magyarország képviseletére a Téli Olimpiai Játékokon.
A hazai Olimpiai Kvalifikációs Torna akkor kerül megrendezésre, ha az ország kvótát
szerez a Téli Olimpiai Játékokra. Kivételt képez, amikor egy csapat a Téli Olimpiai
Tornát megelőző 3 országos bajnokságon mindháromszor nyer és elegendő
kvalifikációs pontot szerez a kvalifikációs pontokat adó VB-ken ahhoz, hogy
Magyarország kijusson a Téli Olimpiai Játékokra.
7.2. OKT megrendezésére az alábbi esetekben kerül sor:
7.2.1. Különböző csapatok nyerték a 3 Országos Bajnokságot:
Az Országos Bajnokokat a Téli Olimpiai Játékok előtti 3 OB-n szerzett helyezéseik
alapján rangsorolják. (1. hely 14 pont, 2. hely 12 pont, 3. hely 10 pont, 4. hely 9 pont,
5. hely 8 pont, 6. hely 7 pont, 7. hely 6 pont, 8. hely 5pont, 9. hely 4 pont, 10. hely 3
pont, 11. hely 2 pont, 12. hely 1 pont). Pontegyenlőség esetén a Téli Olimpiai
Játékokhoz közelebbi OB-n jobb eredményt elérő csapat kerül előrébb.
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7.3. Az OKT lebonyolítás a következő:
7.3.1. . A 3 évben 3 különböző bajnok esetén:
A rangsor 2. és 3. helyezettje játszik egymás ellen 2 győzelemig.
Ennek a meccsnek a győztese játszik az 1. helyre rangsorolt Országos Bajnokkal egy
OKT döntőt. A döntő az egyik csapat 4 győzelméig tart. A 4 győzelmet elérő csapat az
OKT győztese.
7.3.2. A 3 évben 2 különböző bajnok esetén:
A két Országos Bajnok csapat játszik egymás ellen egy, az egyik csapat 4 győzelméig
tartó OKT döntőt. A 4 győzelmet elérő csapat az OKT győztese
7.4. Lebonyolítási rendszer:
Az OKT-t az olimpiát megelőző év Országos Bajnoksága után kell megrendezni oly
módon, hogy a hétfői OB döntő után 3 nappal, csütörtökön kell az első mérkőzést
elkezdeni a fent leírt rendszer szerint.
Minden csapatnak vállalni kell a napi 2 mérkőzést a verseny Bizottság által kiírt
időpontokban.
Az esetleges több csapatos lebonyolítás esetén a kedvezményezett éppen nem játszó
csapat a mérkőzések ideje alatt 75 perc gyakorlásra jogosult az üres pályán.
7.5 Kvalifikációs rendszer kiírása
A hazai olimpiai kvalifikációs rendszert minden ciklus megkezdésekor rögzíteni kell.
Ennek a ciklus elején elfogadott rendszernek a ciklus közbeni megváltoztatása csak
kivételesen indokolt esetben, közgyűlési határozattal lehetséges.
Olimpiai ciklus megkezdésén azt a legelső hazai versenyt értjük, amely jogot biztosít
abban a ciklusban az első nemzetközi versenyre, amelyen megfelelő eredmény elérése
esetén az ország indulási jogot szerezhet a Téli Olimpiai Játékokra.
Az OKT minden Téli Olimpiai Játékok előtti év őszén kerül megrendezésre, igazodva
az Olimpiához. Az OKT versenykiírását az MCSZ-nek legkésőbb a kvótaszerzést
(Olimpiát megelőző év VB-je) követő 30 napon belül ki kell hirdetnie.
A vegyes párosban történő személyi változás esetén az új vegyes páros nem viszi tovább a
tagok korábbi eredményeit.
Az MCSZ Elnökségének az olimpián indulási jogot szerző vegyes páros kijelölésével
párhuzamosan ki kell jelölnie egy tartalék vegyes párost is, amely vegyes páros
helyettesíteni tudja az eredetileg az olimpián indulási jogot szerző vegyes párost, annak
bármilyen okból történő visszalépése vagy kiesése esetén. A tartalék vegyes páros az
OKT-n a győztes mögött a legjobb helyezést elérő teljes csapat. Amennyiben OKT-ra nem
került sor, abban az esetben az olimpiát megelőző OB-n a következő legjobb eredményt
elérő teljes csapat szerzi meg a tartalék jogát.
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8. Kilépés
Tekintettel arra, hogy egy játékos nem indulhat két versenyszámban ugyanazon a Téli
Olimpiai Játékokon, 2 versenyszámban történt olimpiai kvalifikáció után a játékosnak 15
napon belül írásban az Elnökség felé nyilatkozni kell, hogy melyik versenyszámban kíván
indulni az olimpián.
Kilépés a csapatból:
a, ha valaki a vegyes páros csapatból lép ki, akkor az OKT-n elért helyezések alapján a
következő legjobb eredményt elérő teljes csapat kap indulási jogot. Amennyiben nem
került sor OKT-ra, akkor az utolsó OB-n második helyezett csapat szerez jogot az
indulásra.
b. ha valaki a férfi illetve női csapatból lép ki, akkor a csapat indulási joga felől az
Elnökség dönt, annak függvényében, hogy kit, vagy esetleg kiket hívnak be játékosnak a
csapatba. Az elnökségnek joga van ezek után meghívásos pótkvalifikációs tornát kiírni 2
csapat részvételével, amely tornának az egyik részvevője a vegyes páros miatt
megfogyatkozott csapat, a másik pedig az OKT-n a következő legjobb helyezést elérő
csapat. Mindkét résztvevőnél figyelni kell a csapat tagjainak változtatásaira vonatkozó
szabályozásra.
9. Ifjúsági Olimpiai Játékok kvalifikációs rendszer:
9.1 Esetleg kvalifikáció esetén, egy Ifjúsági Olimpiai Játékok indulásáért döntő
kvalifikációs tornát rendez a Szövetség, a megadott korosztályi korlát betartásával.
9.2 A lebonyolítási rendszer függ a jelentkezett csapatok számától:
1 csapat esetén – A nevező csapat automatikusan elnyeri a jogot az indulásra.
2 csapat esetén – Best of 5, tehát az egyik csapat 3 győzelméig tartó döntő. A
győztes elnyeri a jogot az indulásra.
3-4 csapat esetén – Dupla fordulós alapszakasz, majd az első és második helyezett
csapatok továbbjutnak a döntőben. A döntő lebonyolítása best of 3, tehát az
egyik csapat 2 győzelméig tartó döntő. A győztes elnyeri a jogot az indulásra.
9.3 Vegyes-csapat szakágban csere nem nevezhető, így az "ugyanaz a csapat" megnevezés
maximum 1 fő eltérést jelenthet!
10. Ifjúsági Világbajnokság Kvalifikációs rendszer:
10.1

Az Ifjúsági Országos Bajnokság semmilyen befolyással nincs a kvalifikációs
tornára, tehát az elért eredmény sincs kihatással a kvalifikációs tornára. A győztes
csapatok nem élveznek előnyt!

10.2 A Világbajnokságra való kijutásról, egy minden év őszén (jellemzően október),
lebonyolításra kerülő VB kvalifikációs torna fog dönteni, ahol a torna nemenként
győztes csapatai nyerik el a jogot a kijutásra.
10.3 Jelentkezett csapatok számát nem korlátozzuk, de feltételhez kötjük:
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A nevezett csapat legalább 2 játékosának, minimum 1 éve rendelkeznie kell
érvényes játékengedéllyel.
10.4 A Kvalifikációs tornán nemenként győztes csapaton a csapat edzőjének, maximum
1 változtatási lehetőség engedélyezett!
10.5 Nevezett csapatok száma szerinti lebonyolítás:
1 csapat esetén: A csapat automatikusan elnyeri a jogot a Világbajnokságra való
indulásra.
2 csapat esetén: Best of 7 döntő mérkőzés, tehát az egyik csapat 4 győzelméig
tartó párharc a két aspiráns között. Ennek a mérkőzésnek a győztese, utazhat a
Világbajnokságra.
3-4-5 csapat esetén: Dupla round robin, tehát 2 teljes kör, mely az alapszakaszt
képezi. Ezt követően best of 5, tehát az egyik csapat 3 győzelméig tartó döntő
mérkőzés. Ennek a döntő mérkőzésnek a győztese nyeri el a jogot a
Világbajnokságon való indulásra.
6, vagy annál több csapat esetén: Teljes fordulós round robin, mely az
alapszakaszt képezi. Majd page system négyes döntő következik. A page system
döntőjébe jutott csapatok egy best of 5, tehát az egyik csapat 3 győzelméig tartó
mérkőzésen vesznek részt. Ennek a döntő mérkőzésnek a győztese nyeri el a
jogot a világbajnokságra való indulásra.
DOPPING ELLENŐRZÉS
12. §
1.

A Versenybírói Testület - a Főtitkárral egyeztetve - bármikor, előzetes értesítés nélkül, a
nemzetközi szabályok szerint, doppingkontrollt rendelhet el.

2.

A dopping vizsgálat elrendelése és lefolytatása alkalmával a Magyar Antidopping
Csoport, a WADA és az MCSZ idevonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

Jelen Szabályzatot a Magyar Curling Szövetség elnöksége elfogadta és 2012. február 2.
napjával hatályba léptette és 2016. január 29-én, majd 2017. január 18-án módosította. A
Szabályzatot a hatálybalépést követően az MCSZ hatáskörébe tartozó sportversenyek esetén
kell alkalmazni.
Budapest. 2018. június 19.

...........................................
Bukta Zsuzsanna
elnök
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