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MAGYAR CURLING 

 IFJÚSÁGI  

ORSZÁGOS CSAPAT 

BAJNOKSÁG 
 

2019. 
 

KAMARAERDEI CURLING CLUB 
A Magyar Curling Szövetség rendezésében. 

 
 

 

A SZÖVETSÉG KIEMELT TÁMOGATÓI: 
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A VERSENY CÉLJA: 
 

 a magyarországi curling sport fejlesztése, 

 a sportág népszerűsítése a fiatalok körében, 

 a sportág hazai utánpótlás hátterének kialakítása, erősítése, 

 az országos utánpótlás csapatbajnoki címek eldöntése, 

 
 

VERSENYSZÁMOK: 
 

* Ifjúsági A liga:   

Ifjúsági lány csapat   (4 fő + 1 fő csere lehetőség) 

Ifjúsági fiú csapat  (4 fő + 1 fő csere lehetőség) 

 

 

A bajnokságra minden csapat maximum 6 főt nevezhet. Az „A” ligában csak fiú és csak lánycsapatok 

nevezhetnek. 

 
 

A VERSENY HELYE: 

 

Kamaraerdei Curling Club 
Budapest XI. kerület, Susulyka utca 

 

 

A VERSENY RENDEZŐJE: 

 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 
1105 Budapest, Ihász u. 24. 

 

 

A VERSENY IDŐPONTJA: 
 

2019. április 26-28.  

 

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 

 

Callum MacFarlane MCSZ Versenybírói Testület vezető 

Rókusfalvy András EMC Kft. Ügyvezető igazgató 

Kiss Bálint Felkért tag – MCSZ Sportigazgató 

Dencső Blanka  MCSZ Sportszakmai tanácsadó testület vezető 

Kovács Zsuzsanna MCSZ Főtitkár 
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JÁTÉK JOGOSULTSÁG: 

 

A versenyen részt vehet minden csapat, amely: 

 

* a csapatban szereplő játékosok mindegyike 1998. június 30. után született, s ezt a verseny 

napján személyi-, vagy diák igazolványával igazolni tudja. 

 

* játékosai a nevezési lap leadásakor magyar állampolgársággal rendelkeznek, 

 

* a csapatban szereplő játékosok mindegyike rendelkezik az MCSZ által kiadott érvényes 

versenyengedéllyel (melynek része a sportorvosi vizsgálat, illetve annak igazolása) 

 

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. 

 

 

NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA: 

 

Ifjúsági „A” ligában: 

 

* Nevezési határidő:  2019. március 24. 22.00 óráig  
 

Az a játékos, aki 2018. január 1 után váltotta ki első játékengedélyét az újonc játékosnak minősül. 

Újonc csapatnak az minősül, ahol maximum 2 olyan játékos kerül nevezésre, aki 2018. január 1 

előtt váltotta ki első játékengedélyét. Újonc csapatokat a Magyar Curling Szövetség 

kedvezményben részesíti. 

 

* Újonc csapat nevezési díj:   24.000.- Ft/csapat 

* Nevezési díj:     48.000.- Ft/csapat 
 

A verseny rendezésével kapcsolatos további költségeket a Magyar Curling Szövetség, fedezi! 

 

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. 
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 Befizetés módja:  

 

 A nevezési díjat az MCSZ számlájára (10700079-43187607-51100005) való befizetéssel, átutalással 

vagy Kovács Zsuzsanna főtitkárnak történő átadásával szükséges teljesíteni a nevezést megelőzően. 

Átutalás esetében kérjük a közleményben feltüntetni az Ifi OCSB címszón túl a befizető csapat nevét, 

Pl.: „Ifi OCSB WSC Titánok”. 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. 

 

VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ:  

 

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

weboldalon 2019. április 7-től. 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: 

 

* Nemenként I.- II. –III. helyezett csapatok:   kupa + érem  

* Minden résztvevő:      oklevél 

 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 

 

Érmek átadása a versenyt követően a helyszínen.  

Kupák és oklevelek átadása az MCSZ szezonzáró gáláján.  

 

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA: 

 

* A lebonyolítás konkrét részleteit a jelentkező csapatok számától függően alakítjuk ki.  

 

* 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. 

 

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA A NEVEZETT CSAPATOK SZÁMÁHOZ IGAZÍTVA: 

 

A verseny lebonyolításának alapelvei: 

 

1. verzió 

* ha legalább 4 lány, illetve 4 fiú csapat nevez,  

* 4-4 vagy annál több csapat nevezése esetén külön fiú és lány mezőnyre szedve kerül 

lebonyolításra. 

* az alapszakaszban kialakult helyezések szerint, egy „Csonka Page” rendszerű döntő során dől 

el a bajnoki cím, illetve a dobogós helyezések sorsa 
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2. verzió 

* ha 3 lány, illetve 3 fiú csapat nevez,  

* 3-3 csapat esetében a verseny kétfordulós (mely két Round Robin fordulót jelent), külön fiú és 

lány mezőnyre szedve  

 

3. verzió 

* akár a fiú, akár a lány mezőnyben csak 2 csapat jelentkezik 

* ebben az esetben a korábban is megszokott, koedukált alapszakasz, azaz teljes Round Robin 

kör után a végeredmény szerint rangsorolódnak külön a fiú és a lány csapatok (3-2 nevezett 

csapat esetén is igaz ez). 

* a 2 csapattal rendelkező liga esetén egy mérkőzésen, a döntőben dől el a helyezések sorsa 

 

Alapszabályok minden lebonyolítás esetén: 

 

Alapszakasz/Rájátszás: 

 

* az alapszakaszban a mérkőzéseket megelőzi, a mindkét csapat számára biztosított, 5+1 

perc bemelegítés és 2-2 button dobás. 

 

* 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 négyes döntőt, ahol a 

jobb pozícióban lévő csapat dönthet a bemelegítési sorrend vagy a kő kiválasztásának 

lehetőségéről. 

  

* A mérkőzéseken az alapszakaszban az „endek” száma 8 

* A minimum lejátszandó endek száma: 6 

* A csapatok rendelkezésére álló idő: 105 perc + a még elkezdett end befejezhető (futóóra) 

 

 

A MÉRKŐZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA: 

 

* Az időrendben a mérkőzések kezdésének időpontjai vannak feltüntetve. Minden mérkőzés előtt a 

fent részletezett módon a csapatoknak melegítésre van lehetőségük. 

 

* A mérkőzéseket minimum 3 fős csapattal lehet elkezdeni, illetve lejátszani. 

  

* A mérkőzéseken mind a két csapat 2-2 alkalommal kérhet időt. Az időkérés a mérkőzés bármely 

szakaszában igénybe vehető. 
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* A mérkőzés folyamán a 4. end után 5 perces szünetre kerül sor, amely alatt a játékosok 

elhagyhatják a játékteret és kommunikálhatnak az edzőjükkel is. A szünetben a pálya egyszeri 

„moppolására” kerül sor.  

 

* Amennyiben egy csapatnak már nincs matematikai esélye a győzelem megszerzésére, a 

vesztésre álló csapatnak fel kell adni a mérkőzést. Ebben az esetben a mérkőzés végeredményét 

a feladáskor meglévő eredménnyel kell jóváírni. A további endek eredményéhez „X” jelet kell 

beírni. 

 

* Amennyiben az előírt endek végénél döntetlen az állás, „extra end-del” kell eldönteni a győztes 

kilétét.  

 

* A továbbjutás esetén kialakuló pontegyenlőség esetén az alábbi szempontokat vesszük 

figyelembe: 

1./  egymás elleni eredmény  

2./ jobb „Button átlag” 

3./ jobb „legjobb Button dobás” eredmény 

4./ sorsolás 

 

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

töröljük. 

 

* 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. 

 

 

VERSENYSZABÁLYOK: 

 

* A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók. (A szabályok a 

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

 

* Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetetést adhat, kiállíthat, a kirívóan 

sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja a további versenyzésből. 

 

* Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a szervezőbizottság dönt! 

 

 

RUHÁZAT: 

 

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. 
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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. 

 

 

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) 
 

mailto:kiss.balint@huncurling.hu

