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A VERSENY CÉLJA: 
 A magyarországi curling sport fejlesztése. 

 A 2019. évi országos vegyes-csapat bajnoki cím eldöntése 

 A 2019. évi Vegyes Csapat Világbajnokságra utazó válogatott csapatkijelölése. A 

kvalifikáló csapat elfogadja, hogy a világbajnoki részvételhez kapcsolódó 

reklámfelületek az MCSZ tulajdona, annak értékesítéséhez az MCSZ írásos 

engedélye szükséges.  

 a sportág népszerűsítése, a szervezett versenyzési lehetőség biztosítása vegyes 

csapatok számára. 

 

 

A VERSENY HELYE: 
Kamaraerdei Curling Club 

Budapest, XI. ker. Kamaraerdei út 12-14. (Susulyka utca) 

 

A VERSENY IDŐPONTJA: 

 
Első hétvége mérkőzései: 2019. január 25-27.  

Második hétvége mérkőzései: 2019. február 1-5.  

 
 

A VERSENY RENDEZŐJE : 
 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 
 

 

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 

 
Callum Macfarlane MCSZ Versenybírói Testületvezető 

Rókusfalvy András EMC Kft. Ügyvezető igazgató 

Kovács Zsuzsanna MCSZ titkárságvezető 

Kiss Bálint Felkért Tag 

Dencső Blanka MCSZ Sportszakmai Tanácsadó Testület vezető 

 

VERSENYSZÁM: 
 

 Vegyes csapat     (2 női és 2 férfi játékos nevezhető) 

 

Egy vegyes csapat tetszés szerintiszámú tagegyesület játékosaiból állhat. 
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NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA: 

 

Nevezési határidő: 2018. december 17. (hétfő) 22.00 óra 
 

Nevezési díj: 

35.000,- Forint/csapat 
 

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-2018-

2019-2/ linken keresztül a nevezési határidő betartásával. Az érvényes nevezéshez 

szükséges a 35.000,- HUF nevezési díj befizetését igazoló dokumentumot (banki 

visszaigazolás, bevételi pénztárbizonylat, ranglista pontverseny kupon) csatolni. Egy 

egyesület több csapatot is nevezhet. A nevezési díjat az MCSZ számlájára (10700079-

43187607-51100005) való befizetéssel, átutalással vagy Kovács Zsuzsanna 

titkárságvezetőnek történő átadásával szükséges teljesíteni a nevezést megelőzően. A 

nevezési ív beérkezésétől számított 48 órán belül küldünk egy visszaigazoló e-mailt, ha 

ez nem érkezik meg Kovács Zsuzsanna titkárságvezetőt keressék a versenykiírás végén 

található elérhetőségeken.  

Az alapszakaszt követően fennmaradt összegeket (ha van) szintén az MCSZ számlájára 

szükséges befizetni vagy átutalni az első mérkőzés megkezdéséig vagy készpénzben 

átadni a jelen lévő versenybírónak. 

 

Befizetés módja: 

 

A befizetni készpénzzel a főtitkárnak, vagy átutalással lehet.  

Bankszámlaszám:  10700079-43187607-51100005 

Átutalás esetében kérjük a közleményben feltüntetni a vegyes csapat címszón túl a 

befizető csapat nevét, a befizetésre kerülő szakasz elnevezését. Pl.: „vegyes csapat 

Makuka Alapszakasz”  

 

Nevezési díjak, a befizetési határideje: 

 

A nevezési díj mértéke a nevezett csapatok számától függ. 

A nevezési díj pontos megállapítására a nevezési határidő lejárta után kerül sor a 

versenykiírásban megadott összegeknek megfelelően. 

 

A bajnokságban maximum 12 csapat szerepelhet.  

 

8 csapatig Round Robin + page system 

9-12 csapat között: 2 csoport + page system 

   

 

http://www.curling.hu/nevezes-az-mcsz-altal-szervezett-versenyekre-2018-2019-2/
http://www.curling.hu/nevezes-az-mcsz-altal-szervezett-versenyekre-2018-2019-2/
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Nevezési díj: 

 

5 csapat: 

35.000 Ft - alapszakasz 

15.000 Ft page 

 

6 csapat: 

45.000 Ft - alapszakasz 

15.000 Ft page 

 

7 csapat: 

52.500 Ft - alapszakasz 

15.000 Ft page 

 

8 csapat: 

60.000 Ft - alapszakasz 

15.000 Ft page 

 

9 csapat: 

35.000 Ft - alapszakasz 

15.000 Ft page 

 

10 csapat: 

35.000 Ft - alapszakasz 

15.000 Ft page 

 

11 csapat: 

45.000 Ft - alapszakasz 

15.000 Ft page 

 

12 csapat: 

45.000 Ft – alapszakasz 

15.000 Ft page 

 

A nevezésnél előnyt élveznek azok a csapatok, akik a 2018. évi Országos Vegyes Csapat 

Bajnokságban hasonló felállásban indultak (az előző évi bajnoksághoz képest maximum 

2 helyen történt személyi változás). 

 

A nevezett csapatok számának ismeretében minden nevezett csapat az első mérkőzésüket 

megelőzően köteles befizetni a befizetett nevezési díj és az alapszakasz díjának 

különbözetét (ha van) az MCSZ részére, a fentebb ismertetett módon. 

Az érintett csapatoknak az alapszakaszt követően a page system nevezési díját az adott 

szakaszban zajló első mérkőzésük megkezdéséig kell készpénzben átadni a Szervező 

Bizottság által kijelölt személynek, vagy átutalni az MCSZ bankszámlájára. Az átutalást 

a banki tranzakció igazoló nyomtatványával szükséges bizonyítani.  
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VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ: 

A nevezett csapatvezetők részére elektronikusan továbbításra kerül és elérhető a 

www.curling.hu weboldalon 2019. január 14-től. (Mivel a benevezett csapatok száma 

alapján alakul ki a meccsek pontos időpontja.) 

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  

 

EREDMÉNYHÍRDETÉS: 

 
 Érem átadás a helyszínen a döntőt követően. 

 Kupa és oklevél átadás a 2019. évi szezonzáró MCSZ gálán. 

 

JÁTÉKJOGOSULTSÁG: 

 
A versenyen minden olyan magyar csapat részt vehet, amelynek: 

 tagjainak egyesülete tagja a Magyar Curling Szövetségnek (egy vegyes csapat 

tetszőleges számú tagegyesület játékosaiból állhat), 

 minden játékosa a nevezési lap leadásakor magyar állampolgársággal 

rendelkezik,- az alapszakasz megkezdésekor a csapatban szereplő játékosok 

mindegyike rendelkezik az MCSZ által kiadott 2019. évi versenyengedéllyel, 

érvényes sportorvosi igazolással. Ezt 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. 

 

Kötelező a játékengedély és a sportorvosi - pályára lépés feltétele! 

 

LEBONYOLÍTÁS SZABÁLYAI: 

 A lebonyolítás rendszerét a jelentkező csapatok számától függően alakítjuk ki. 

 

 Az időrendben a mérkőzések kezdésének az időpontjai vannak feltüntetve. Minden 

mérkőzés előtt a lent részletezett módon a csapatoknak melegítésre van lehetőségük. 

 

http://www.curling.hu/
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 A kialakított időrendtől eltérő időpontban mérkőzést lejátszani külön engedély esetén 

lehetséges. Kérvényt a Szervező Bizottság felé szükséges benyújtani legkésőbb a 

bajnokság első meccsét  

 

 Csoporton belüli holtverseny esetén a sorrend kialakításánál a WCF szabályai az 

irányadóak. Az adott szakaszban számításba vett button dobások közül a legrosszabb, 

vagy két legrosszabb nem számít bele az átlagba.  

 

 A bajnoki cím megszerzéséhez 2 győzelemre van szükség. Aki a döntőben kétszer 

nyer, az nyeri az Országos Bajnokságot (képviselheti hazánkat a 2019. évi Curling 

Vegyes Csapat Világbajnokságon), míg a vesztes 2. helyezett lesz. 

 

 Mindkét csapatnak 30-30 perc thinking time idő áll rendelkezésre a 8 end 

lejátszásához. 

 

 Minden mérkőzés előtt mindkét csapatnak 5-5 perc bemelegítés áll rendelkezésére. A 

bemelegítés utáni 1 percben (időmérés 5+1 perc) a pályán lévő csapat kezdőjátékosai 

közül, az általuk kijelölt 2 versenyzőnek „button”-t kell dobnia. Az a csapat szerzi 

meg az első endben a kedvezményezettséget, akinek a 2 dobás összeadás után 

közelebb voltak a kövei a kör középpontjához. Azonos eredmény esetén 

pénzfeldobással kell eldönteni a kedvezményezettséget. 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 bemelegítést a sorsolásban elől álló csapatnak kell kezdenie, kivéve a Page system 

négyes döntőben. Itt minden esetben a felülről jövő páros választ először kalapácsot 

vagy kőszint. Ha az adott páros kalapácsot választ, azzal együtt jár az első melegítés 

is. 

 

 Amennyiben egy csapatnak már nincs matematikai esélye a győzelem megszerzésére, 

a vesztésre álló csapatnak fel kell adni a mérkőzést. 

 

VERSENYSZABÁLYOK: 

A versenyen a World Curling Federation 2018 érvényben lévő szabályai a mérvadók. 

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

 

 A mérkőzést követően a csapatvezető köteles aláírni a mérkőzéséről vezetett 

jegyzőkönyvet. 

 

 Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 8-0-s kő és 6-0-s end aránnyal elveszti 

mérkőzést. 

 

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

eredményeit pedig töröljük 
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 Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetetést adhat, kiállíthat, a 

kirívóan sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja az adott mérkőzés további 

lejátszásából. 

 

 Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a Versenybizottság, vagy annak jelen 

lévő tagja dönt. 

 

 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. 

 

A bajnokság, világversenyre kvalifikál, így a versenyen csak a WCF által érvényben 

lévő seprűfejek használhatóak. 

 

RUHÁZAT 

 A mérkőzéseken csak egységes felsőruházatban lehet részt venni (melegítő, polár 

pulóver stb.). Egységes felsőruházatként fogadjuk el azt is, ha a csapaton belül az 

azonos neműek viselnek megegyező felsőrészt. 

 

 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. 

 

 Tilos a mérkőzéseken más ország, vagy külföldi klub mezében pályára lépni. 

 

 

EGYEBEK: 

 A Szövetség honlapján (curling.hu) megtalálható lesz a bajnokság időrendje, az 

eredmények és minden fontosabb információ.  

 

 

ELÉRHETŐSÉG: 

Kovács Zsuzsanna (e-mail: kovacsa.zsuzsanna@huncurling.hu) 

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

Callum Macfarlane (e-mail: callum.macfarlane@huncurling.hu) 

 

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Szervező Bizottság! 

mailto:kiss.balint@huncurling.hu

