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A VERSENY CÉLJA: 
 

- A magyarországi curling sport fejlesztése. 

- A 2019. évi országos „B” liga női és férfi csapatbajnoki címek eldöntése. 

- A 2019. évi Női és Férfi Curling Országos Csapatbajnokság osztályba sorolásának kialakítása. 

- A sportág népszerűsítése. 

- 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. 

 

Kerekeszékes csapat (6 fő, mérkőzésenként a hivatalosan érvényben lévő 

csapatösszeállítás engedélyezett: 3 fő egynemű + 1 fő ellenkező nemű felállás, 1 fő 

csere lehetőség) 

 
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 : 

 
OCSB Női-férfi „B” liga: 

 

1. forduló:  első nap: 2019.02.23     utolsó nap: 2019.02.24. 

 

2. forduló:   első nap: 2019.03.02     utolsó nap: 2019.03.03. 

 

3. forduló:   első nap: 2019.03.09     utolsó nap: 2019.03.10. 
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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 

 

NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA: 
 

Mind a női, mind a férfi csapatok az általuk kiválasztott osztályokba kötelesek leadni 

nevezésüket. Az MCSZ versenybizottsága a lefektetett szabályok szerint állapítja meg egy 

csapatnak az általa leadott osztályban való indulásának jogosultságát (lásd lent). 

 

 

Nevezési határidő:  2019. január 18. (péntek) 22:00 óra  

 

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-szervezett-versenyekre-2018-2019/ 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. 

 

Nevezési díj: 40.000- Forint/csapat 
 

Befizetés módja: A nevezési díjat az MCSZ számlájára (10700079-43187607-51100005) való 

befizetéssel, átutalással vagy Kovács Zsuzsanna titkárságvezetőnek történő átadásával szükséges 

teljesíteni a nevezést megelőzően. Átutalás esetében kérjük a közleményben feltüntetni a OCSB B liga 

címszón túl a befizető csapat nevét, a befizetésre kerülő szakasz elnevezését. Pl.: „OCSB B liga UTE 

Ratrak 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 

Kovács Zsuzsanna titkárságvezetőt keressék a versenykiírás végén található elérhetőségeken. 

 

 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. 

 

Nevezési díjon kívül fizetendő összeg: 

 

4 csapat esetén: 

10.000,- Alapszakasz (dupla Round Robin) 

15.000,- Rájátszás (elődöntő, döntő) 
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5 csapat esetén: 

25.000,- Alapszakasz (dupla Round Robin) 

15.000,- Rájátszás (elődöntő, döntő) 

 

6 csapat esetén: 

0,- Alapszakasz (Round Robin) 

20.000,- Rájátszás (Page döntő) 

 

7 csapat esetén: 

10.000,- Alapszakasz (Round Robin) 

20.000,- Rájátszás (Page döntő) 

 

8 csapat esetén: 

15.000,- Alapszakasz (Round Robin) 

20.000,- Rájátszás (Page döntő) 

 

 

Az érintett csapatoknak az alapszakaszt követően a döntő 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.  

 

VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ:  

 

A nevezett csapatvezetők részére elektronikusan továbbításra kerül és elérhető a www.curling.hu 

weboldalon 2019. január 28-tól. (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: 
 

Koedukált I-II-III. helyezett csapatok: kupa + érem + oklevél 
Nemenkénti díjazásra kerül sor, amennyiben minimum 4 – 4 csapat részt vesz a versenyen.  

 

 
EREDMÉNYHÍRDETÉS: 
 

Érmek átadása: Döntőt követően a helyszínen 

Oklevelek és kupa átadása: Szezonzáró díjátadó gálán 
 

http://www.curling.hu/
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JÁTÉKJOGOSULTSÁG: 

A női és férfi “B” ligában külföldi csapatok is indulhatnak. 

 

A versenyen minden olyan magyar csapat részt vehet, amelynek: 

- egyesülete tagja a Magyar Curling Szövetségnek, 

-  a csapatban szereplő játékosok mindegyike rendelkezik az MCSZ által kiadott 2019. 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: 
 

 A OCSB ‘B’ liga esetén az alapszakasz erősorrendjének kialakítási módja a tavalyi (2018. 

évi) eredmények alapján történik. Azon csapatok, melyek a 2018. évi OCSB ‘B’ ligán nem 

indultak, a nevezési határidő lezárásakkor aktuális csapatranglista pontszám alapján kerülnek 

besorolásra. 

 

 5 vagy annál kevesebb csapat esetén dupla round robin-ra kerül sor, amelyet rájátszás 

(elődöntő, döntő) követ. 

 

 6 vagy annál több csapat esetén szimpla round robin-ra kerül sor, amelyet page system követ. 

 

 Az időrendben a mérkőzések kezdésének az időpontja van feltüntetve.  

 

 A mérkőzések a női és férfi „B” osztályban is 8 endből állnak.  

 

 A melegítés rendje a következő: 1 perc hűtés és 5 perc bemelegítési idő letelte után 

közvetlenül 1-1 perc áll rendelkezésre a 2 „button dobás” végrehajtására. Az a csapat szerzi 

meg az első endben a kedvezményezettséget, amely csapat button átlaga alacsonyabb a 2 

dobás alapján.  

 

 A mérkőzések 8 „end-ből” állnak. Mindkét csapatnak 30-30 perc „thinking time” játékidő áll 

rendelkezésre. 

 

 A mérkőzés folyamán az 1-3. és 5-7. endek után, minden egyes lejátszott end után 1 perc áll 

rendelkezésére a következő end elkezdéséig. Ezen 1 perc alatt az edző nem kommunikálhat a 

játékosokkal. A 4. end után 5 perces szünetre kerül sor, amely alatt a játékosok elhagyhatják a 

játékteret és kommunikálhatnak az edzőjükkel is.  
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 Minden mérkőzés alatt mind a két csapat egy-egy alkalommal 1-1 perces időkérési 

lehetőséggel rendelkezik. A versenyre egy edzőt lehet nevezni, aki a verseny teljes ideje alatt 

állandó. Ha egy csapathoz be van nevezve egy edző (és ez a meccslapon is fel van tüntetve), 

de az edző nincs jelen az adott mérkőzésen, akkor a csapat nem kapja meg az edző pályára 

való bemenetelével együtt járó 'travel time'-t, vagyis  a pályára érkezési időt.  

 
 A női “B” osztály minimum 6 csapat nevezése esetén valósul meg azon csapatokkal, akik a 

“B” osztályba jelentkeznek, továbbá nincs jogosultságuk a Női “A” osztályban indulni.  

Amennyiben nem jelentkezik legalább 6 női csapat a “B” ligába, abban az esetben a “B” 

ligába jelentkező női csapatok indulási jogot kapnak a koedukált “B” ligában való indulásra. 

 

 A “B” osztályban, első körben olyan csapatok jogosultak indulni, amelyek az előző szezonban 

kivívták a jogot az “B” osztályban való indulásra. 

Ezek: 

- az előző szezon minden “A” osztályú indulási jogot szerzett csapata 

- az előző szezon osztályozó mérkőzésének vesztese 

- az előző szezon “A” osztályának 8. helyezettje 

- az előző szezon “B” osztályának helyezettjei 

- a fennmaradó helyekre nevezhetnek új csapatok, valamint külföldi csapatok 

 

 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 férfidöntő mérkőzéseinél. Az eredetihez képest módosított időpontban 

lejátszandó mérkőzés költségét az időpont módosítást kérő csapatnak kell fedeznie. A 

módosított időpontnak az eredetinél korábbinak kell lennie.  

 

 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. Erre a 6. end-et követően van 

lehetősége. 

 

 Körmérkőzéses rendszerben, pontegyenlőség esetén kialakuló holtverseny esetén a WCF 

szabályai az irányadóak. 

 

 Az adott szakaszban számításba vett button dobások közül a mérkőzések számát figyelembe 

véve a legrosszabb, vagy a két legrosszabb eredmény nem számít bele az átlagba. 
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VERSENYSZABÁLYOK: 

 

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

  

 A szabályok a www.curling.hu honlapról letölthetők. 

 

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

töröljük. 

 Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 8-0 kő, illetve 6-0 end aránnyal elveszti mérkőzését. 

 

 A mérkőzést követően a csapatvezető köteles aláírni a mérkőzéséről vezetett jegyzőkönyvet. 

 

 

Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetetést adhat, kiállíthat, a kirívóan 

sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja az adott mérkőzés további lejátszásából. 

 

Kiesés – feljutás: 

Női és Férfi: 

 

A Férfi- és Női OCSB kiesés-feljutás rendszere: Az ’A’ liga utolsó helyezett kiesik (B1 feljut), míg az 

’A’ liga ötödik helyezettje, osztályozó mérkőzést játszik a B liga második helyezettjével.  

 

Osztályozó mérkőzések: Később kerül kijelölésre 

 
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 2018-2019. 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. 
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ÓVÁS ÉS FELLEBEZÉS: 

 
Óvás és fellebbezés az MCSZ ide vonatkozó gyakorlatának megfelelően. 

 

FELVILÁGOSÍTÁS: 
 

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 Rendezőség 

mailto:kiss.balint@huncurling.hu
mailto:callum.macfarlane@huncurling.hu

