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I. Az MCSZ 2018. évi szervezeti működése 
 

 

Az MCSz elnöksége 2018-ban valamennyi pozíciót tekintve teljes létszámban működött, a 

személyi összetételében több tekintetben is volt változás. Az elnökség jelenlegi összetétele: dr 

Bukta Zsuzsanna elnök, Fóti Balázs alelnök és Dencső Blanka, Kelemen Krisztián és Kalmár 

György elnökségi tagok.  

2018. év augusztusától kezdődően Kovács Zsuzsanna látja el a főtitkári feladatokat, a 

Versenybírói Testületvezetést Callum Macfarlane vette át szintén augusztustól kezdve.  

Összesen 7 elnökségi ülés került megtartásra, ezek során 57 elnökségi határozat született. 2018-

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

megtárgyalása. 

Az 7 elnökségi ülés mind határozatképes volt, általában 4 fő elnökségi tag jelen van, emellett 

Kovács Zsuzsanna, Kiss Bálint, és több aktív tag (pl. Sárdi Péter, Nagy Zsolt) 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. 

 

Az év második felében megvitattuk az olimpiai kvalifikáció rendszerének módosítását, valamint 

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

a sportág népszerűsítéssel, sajtókapcsolatokkal összefüggésben.  

Összességében elmondható, hogy az MCSz 2018-as szervezeti működése nyugodt mederben 

zajlott. A feladatok határidőre történő elvégzését, a kezdeményezések megvalósítását általában az 

idő- és erőforráshiány korlátozza. 

 

Az elnökség szakmai munkáját 2018 - tól a Sportszakmai Tanácsadó Testület segíti, élén Dencső 

Blanka elnökségi tag koordinálásával. Tagjai nagyobb egyesület szaktekintélyei, illetve külsős 

szakértők.  

 



II. Válogatott csapataink 2018-as eredményei 

 

Női Csapat Eb “B” osztály 5. helyezés  

Férfi Csapat Eb “B” osztály 9. helyezés  

Vegyes Páros VB 6. helyezés 

Vegyes Csapat VB 24. helyezés 

 
 

Junior Lány WJBCC 5. helyezés 

 
 

Junior Fiú WJBCC 5. helyezés 

 
 

2018-ban az UTE Team Palancsa női csapata nyerte a Női Országos Csapatbajnokságot. A csapat 

sorozatban ötödik győzelmét aratta ebben a szakágban és a 2017. évi ‘A’ ligás kiesést követően, 

ismét a feljutás szerepelt a tervek között. Ez azonban elmaradt, de a 2019. évi Világbajnokságra 

való kvalifikáció kis szerencsével még így is összejöhetett volna. A csapat azonban az Új-

Zéldanon első alkalommal megrendezésre kerülő kvalifikációs tornán a harmadik helyet szerezte 

meg, ez pedig nem társult kvalifikációs joggal, ugyanis a tornáról az első két helyezett vívta ki az 

indulási lehetőséget. 

 
A férfiaknál a 2018. évi Férfi Országos Csapatbajnokságot az UTE Férfi 1. alakulata nyerte meg. 

A csapatnak hullámzó teljesítménnyel az Európa Bajnokság „B” ligájában a IX. helyet sikerült 

megszereznie, így jövőre a férfi válogatottunk tovább küzdhet a ‘B’ ligában egy minél jobb 

helyezés eléréséért. 

 
Vegyes-párosunk válogatottunk, Szekeres Ildikó és Nagy György a 2018. évi Vegyes-páros 

Világbajnokságra éremszerzési céllal utazott. A Téli Olimpiáról sajnos lemaradtunk, de az azt 

követő világbajnokságon egy kiváló VI. helyezést elérve adtunk újabb jelet, hogy a magyar 

vegyes-páros még mindig a világ élvonalába tartozik. 

A Vegyes-csapat Országos Bajnokságot megnyerő Mixszuri csapata nem vállalta a 

világbajnokságon való szereplést, így döntőbeli ellenfelük, a második helyen végzett UTE MP4 

képviselhette hazánkat Kanadában. A csapat a 35 fős mezőnyből a XXIV. helyen zárt. 



 

Junior lány kategóriában a 2018-as világversenyen az előkelő V. helyezést sikerült megszerezni. 

A csapat átlagéletkora az egyik legfiatalabb volt a mezőnyben, így bizakodva várhatjuk a 

következő éveket és szurkolhatunk egy dobogós helyezésért, ami már a feljutást jelentené ismét.  

 
Junior fiú csapatunk nagyot javítva a 2017-es eredményhez képest (XVII. hely), a lányokhoz 

hasonlóan az V. helyezést szerezték meg. Az átlagéletkor itt is az egyik legalacsonyabb volt, tehát 

a fiatal koruk ellenére sikerült odaérni az élmezőnybe. 

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

megrendezésre kerülő Szenior Világbajnokságon. 

 
Összességében elmondható, hogy a két kiemelt és prioritást élvező szakágunk szerepelt a 

legjobban a 2018. évi világversenyek vonatkozásában, ami jó visszacsatolás a Szövetség számára 

is. Stratégiánkat és programjainkat ennek mentén kell tovább folytatnunk. 

 

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 összefoglaló megküldése a csapatok részére a bajnokság kezdetét megelőzően. 

 Minden országos bajnokság folyamán az eredmények fordulónként az adott ligában 

szereplő csapatok, csapatvezetőinek e-mail címeire is megküldésre kerülnek. 

 Versenyszabályzat módosítása – a WCF kongresszuson hozott változások beépítése a 

szabálykönyvbe, illetve tájékoztatása a játékosok felé. 

 Új világversenyekre való kvalifikációs rendszerek kidolgozása. 

 
 

 

 

 



2018. 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 2018. évi Női csapat Európa-bajnokságra, illetve 

sikeres kvalifikáció esetén a 2019. évi Női csapat Világbajnokságra. 

 
Helyezés Csapat név 

I. UTE Team Palancsa 

II. Hackers 

III. Vasas SC Girling 

IV. SSC Nők 

V. Vasas Nők 

VI. FTC End-Hunters 

 

Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 
 

 Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (8) 

 Alapszakasz menete – Round Robin, rájátszás - page system 

 Győztes elnyeri az indulási jogot a 2018. évi Férfi csapat Európa Bajnokságra, illetve 

sikeres kvalifikáció esetén a 2019. évi Férfi csapat Világbajnokságra. 

 

Helyezés Csapat név 

I. UTE Férfi 1. 

II. Vasas SC Titánok 

III. FTC Share On Stone 

IV. FTC Jaguars 

V. Vasas G-Force 

VI. SSC Férfiak 

VII. UTE Four férfiak 

VIII. FTC Fradi 

 

Női – férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga: 
 

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

 Végén külön értékelve, nemenként az elsők automatikusan elnyerik az ’A’ ligában való 

indulás jogát (nőknél – UTE Four Four Nők, férfiaknál – UTE Ifjonti HÉV). Második 

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

(Ez dönt a kiesés – feljutásról) 

 5 csapat vett részt a bajnokságon 



 
Helyezés Csapat név 

I. UTE Ifjonti HÉV 

II. UTE Dragons 

III. UTE Four Four Nők 

IV. Vasas Muskétások 

V. DJKSE 

 

Junior Országos Bajnokság ’A’ liga: 

 

Lány végeredmény: 

 
 

Helyezés Csapat név 

I. Vasas SC Girling 

II. UTE Jégkristályok 

III. Team Illyés 

 

Fiú végeredmény: 

 

 
Helyezés Csapat név 

I. Ifjonti Hév 

II. Vasas SC Muskétások 

III. SSC Ifik 

 

 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság: 

 

 8 csapat részvétele: Alapszakasz – 2 csoport round robin, rájátszás - page system, 

helyosztók.  

 Győztes elnyeri az indulási jogot a 2018. évi Vegyes-csapat Világbajnokságra. 

 
Helyezés Csapat név 

I. MixSzuri 

II. UTE MP4 

III. Hammer Time 

IV. Vasas Mix 

V. Stones 

VI. SSC Deaf Power 

VII. SSC Mix 

VIII. Kő-Link 

 



Egyéni Országos bajnokság: 

 Selejtező + középdöntő + döntő 

 Részvételi szám - nőknél 14 fő, férfiaknál 14 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. 

 

Női végeredmény: 
 

Helyezés Név Selejtező Középdöntő Döntő Összesen 

I. Palancsa Dorottya 89 90 85 264 

II. Szekeres Ildikó 108 79 75 262 

III. Joó Linda 103 76 81 260 

IV. Dobor Regina 94 73 59 226 

V. Dencső Blanka 83 82 - 165 

VI. Nagy Laura Karolina 84 80 - 164 

VII. Miklai Henrietta 77 70 - 147 

VIII. Flank-Tanító Dorottya 77 53 - 130 

 
Férfi végeredmény: 
 

Helyezés Név Selejtező Középdöntő Döntő Összesen 

I. Nagy György 114 92 98 304 

II. Kiss Zsolt 97 78 89 264 

III. Kalocsay Ottó Dániel 85 86 86 257 

IV. Spiller Emilio 89 83 69 241 

V. Szabó Gergely 80 79 - 159 

VI. Tatár Lőrinc 80 79 - 159 

VII. Bajusz József 85 73 - 158 

VIII. Nagy Viktor 82 65 - 147 

IX. Kiss László 84 51 - 135 

 
Vegyes-páros országos bajnokság ’B’ liga: 

 

 2018 októberében került megrendezésre 

 Az első két helyezett indulási jogot szerez az A ligában való szereplésre 

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

 4 indulóval került megrendezésre a verseny. 

 

 



Helyezés páros neve 

I. Nagy Laura - Spiller Emilio 

II. dr. Halász Csilla - Ézsöl Gábor 

III. Sövegjártó Petra - Kispataki Viktor 

IV. Nagy Lola Olimpia - Kárász Raul 

 
Magyar Kupa: 

 Két hétvége alatt került lebonyolításra 

 Tripla ’Knock out’ rendszer, 12 csapat részvételével + helyosztók

 

 

Helyezés Csapat 

I. Team Kiss 

II. Team Palancsa 

III. FTC Jaguars 

IV. Vasas SC Girling 

V. Vasas SC Titánok 

VI. Vasas G-Force 

VII. UTE Four Four 

VIII. SSC Férfiak 

IX. FTC Osuma 

X. SSC Nők 

XI. FTC Fradi 

XII. Rolling Stones 

 

Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

 

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

 
Helyezés Páros neve 

I. Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt 

II. Szekeres Ildikó – Nagy György 

III. Biró Bernadett – Kalocsay Ottó Dániel 

IV. dr. Halász Csilla - Ézsöl Gábor 

V. Dencső Blanka - Szabó Gergely 

VI. Nagy Laura – Spiller Emilio 

VII. Szabó Enikő – Fóti Balázs 

VIII. Joó Linda - Tatár Lőrinc 

 

 

 



IV. Utánpótlás-nevelés 
 

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

kívüli, junior utánpótlás bázis növelésére. 

  

Ennek egyik alappillére a Magyar Curling Szövetség és Első magyar Curling Kft. megállapodása, 

mely szerint az iskolás csoportok jelentős kedvezménnyel, sőt akár díjmentesen vehetik igénybe a 

curlingpályát, bizonyos napok meghatározott időintervallumában. Ennek köszönhetően a 

környékbeli iskolák diákjai rendszeresen remek foglalkoztatásokban vettek részt. A jövőben is 

célunk a környékbeli iskolák felkeresése, és edzés lehetőségek biztosítása számukra.  

  

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. A program sikerét mutatja, hogy egyre több ifi csapat, és egyre 

több edző érdeklődik a programba való bekerülés iránt. 

  

Az elmúlt évben a 2018. évi Európa Bajnokságon résztvevő férfi csapattal Szarvas Kristóf és 

Tatár Lőrinc Sebestyén, a női csapattal Micheller Dorottya ifi korú versenyző is kiutazott. 

  

Igazolt ifjúsági játékosaink aktív résztvevői a sportág hazai versenyrendszerének, miközben 

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

Az Ifjúsági Világbajnokságon való részvételért a szövetség történetében először kvalifikációs 

tornát rendezett. A tornán a lányoknál egy csapat, a fiúknál két csapat nevezett. A jövőben 

mindenképp bizakodásra ad okot, hogy a kvalifikációs tornára jelentkezett játékosok többsége 

még legalább 3-4 évet tud ifi korosztályban játszani. A világbajnokságon való részvétel költségeit 

ez évben is támogatta az MCSZ. Eközben vegyes-párosban Bíró Bernadett és Kalocsay Ottó 

Dániel több WJCT tornán sikeresen szerepelt. 

 
V. Szakemberképzés 
 

Az oktatók tekintettel voltak a „Curl BC, 20 weeks Program for Youth Curling” és „Curl BC Skill 

Awards Manual” 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, a képzési díját 

támogatta a Magyar Curling Szövetség. 

Az Utánpótlás Edzői Programban résztvevő edzők a MET 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. 

  

Az év során a floor curling pályával sikerült még több helyszínre eljutnunk a sportágat 

népszerűsíteni. Ezzel sikerült kitelepülni több külsős helyszínre, ahol jégpálya kiépítése nem 

lehetséges. A sportág fogadtatása rendkívül pozitív volt, általánosságban kijelenthető, hogy a 

fiatalabb korosztály élvezi a floor curlinget. Jelenleg viszont problémát okoz az érdeklődők 

bevonzása a curling társadalomba. Általában ezekre a rendezvényekre egy-két seprű, egy curling 

kő, és csúszótalpak segítségével tudtuk bemutatni a játék jeges változatát. A későbbiek során 

célszerű lenne a stand megjelenését fejleszteni: a játék bemutatása érdekében megfontolandó 

lenne egy kivetítő, vagy egy TV beszerzése, ahol pár általunk választott jelenet bemutatásával 

könnyebben be tudnák mutatni az instruktorok a játékot. 

A nyílt napok, és a Magyar Curling Szövetség reklámozására érdemes lenne plakátokkal, és 

szóróanyagokkal készülni a kitelepülésekre. 

  

Mivel a curling pálya befogadóképessége már erősen korlátozott volt, új programok 

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

Center jégpálya, Kőbányai jégcsarnok, Jégkert Széna tér). Ennek előkészítéseként, szinte az 

összes budapesti jégpálya felkeresésre került, és elkezdődtek az üzemeltetőkkel a további 

lehetőségekről való tárgyalások. December hónap során a Pólus Center, és a Jégkert jégpályáján is 



sikerrel szerveztünk rendezvényeket. A jég állapota ugyan hagyott némi kívánnivalót maga után, 

de a játék ettől függetlenül is élvezhető volt a játékosok számára. 

 

 

VII. Kerekesszékes szakág 
 

A sportolóink létszáma a 2018-as évben növekedett. Míg az előző években csak 3 tagú volt a 

csapat, addig idénre sikerült kialakítani egy 5 fős keretet, mely továbbra is heti rendszerességgel 

edzéseken vesznek részt.  

 

A csapat tagjai a következők: 

Beke Viktor - versenyzői életkor: 56, sportágat űzi: 2015 óta 

Barkóczi Péter - versenyzői életkor: 38, sportágat űzi:2015 óta 

Sasadi Anikó - versenyzői életkor: 50, sportágat űzi: 2018 óta 

Mester Csiki László - versenyzői életkor: 52, sportágat űzi: 2018 óta 

 

 2018-ban egy alkalommal Szlovákiában edzőtáboroztak, ahol a helyi válogatottal játszottak 

felkészülési mérkőzéseket. Ezen kívül elindultak életük első külföldi versenyén is Prágában, ahol 

kerekesszékes csapatokkal játszhattak kiélezett mérkőzéseket. A magyar csapat kiválóan helytállt 

a versenyeken, rengeteget fejlődtek technikailag, valamint sok tapasztalatot szereztek a jövőre 

nézve. 

A válogatott az ép sportolók közé integrálódva három versenyen vett részt 2018-ban: Magyar 

Kupa, Országos csapatbajnokság “B” csoport, Szezonzáró kupa. 

 

Jelentős változás volt 2018-ban, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság év elején megváltoztatta a 

korábbi években már megszokott támogatás rendszerét, így ennek következtében a Magyar 

Curling Szövetségen keresztül nyújt támogatást a kerekesszékes versenyzőinknek.

 

A szakág vezetője Palancsa Dorottya 2018 májusától 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. 

 

2018. év novemberében Dr. Seprődi Bence sikeresen elvégezte a világszövetség által 



megrendezett Klasszifikátor alapképzést, így többek között ő is azon orvosok közé tartozik, aki 

idővel már végezhet klasszifikációt sportolóinkon. Terv szerint ő akár a világszövetség által 

megrendezésre kerülő világversenyekre is kimehet majd segítséget nyújtani az összes sportoló 

klasszifikálásánál. Ő az az orvos, aki a hazai játékosainkat bármikor szívesen segíti, gyakorlatilag 

egy állandó orvosi rendelkezésre állást vállalt a tavalyi évtől. 

A sportegészségügyi ellátás mind a három játékosnál saját orvos bevonásával történik. 

Pszichológushoz, gyógytornászhoz és általános orvoshoz is járnak a játékosok. Sportorvosi 

engedélyt is mindenki saját orvostól kap minden évben. Mivel többen más sportágban is 

tevékenykednek, így ahhoz is el kell intézni a sportorvosi engedélyt. Ennek ellenére a mi 

szövetségünk is rendelkezik saját sportorvossal. 

Az edzők illetve a szakág vezető is évente 1-2 alkalommal részt vesz a Magyar Edzők Társasága 

tudományos konferenciáin, így folyamatos képzésben és fejlesztésben részesül a háttérstáb. 

 
VIII. Sajtókapcsolatok 
 

Az MCSz kiemelten fontosnak tartotta 2018-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, Kovács Zsuzsanna az MCSz 

főtitkárának segítségével. 

 

A hazai sajtó tájékoztatása 

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

közleményekkel tájékoztattuk a Szövetség legfontosabb híreiről. A 2018-es évben a fontosabb 

események kapcsán több sajtóközleményt küldtünk ki a fenti levelezőlistára, amelyekben az 

MCSZ által szervezett legfontosabb versenyekről és nemzeti válogatottjaink nemzetközi 

szerepléséről számoltunk be.  

 

A 2018-as évben sikerült tovább építeni a kapcsolatot a sajtóval, a szeptemberi Kongresszuson 

egy teljesen új színben tartottunk sajtótájékoztatót a sportág aktuális kérdéseiről és a sportolók 

jelenlegi helyzetével kapcsolatban.  

 

 

 

mailto:sajtotajekoztato@huncurling.hu


Az MCSZ honlapjának kezelése 

A curling.hu 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. A honlapon elérhetőek az MCSz programjai és a céges rendezvények 

lehetőségei is. 

2018. év augusztusától kezdődően Bognár Viktor segíti Vásárhelyi Tamás munkáját a szövetség 

honlapjának aktualizálásában.  

 

A 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 2018-os női és férfi Európa-

bajnokság magyar vonatkozású képei, illetve számos hazai verseny fotói. Az oldalhoz Vásárhelyi 

Tamásnak és Kovács Zsuzsannának van szerkesztői jogosultsága.  

 

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

A csapat oldala sokkal közvetlenebb, mint az MCSz-é, a nevükben Vásárhelyi Tamás (is) 

kommunikál, sok képpel, háttér információval. 

 
Részvétel a WCF Media Assistance Programjában 

Szövetségünk 2018-ben már az ötödik idényben vett részt a Curling Világszövetség nemzeti 

szövetségek sajtómunkáját segítő programjában. A szövetségünk a 2018-es évben is kihasználta a 

lehetőséget. Sajtófelelősünk 2018 novemberében részt vett a programban, amikor a férfi és a női 

válogatottat kísérte el az Európa-bajnokságra.  

Magyar Curling Szövetség 2019. évtől kezdődően a 2018.-as tervek szerint az Instagram oldalát is 

elkezdte.  

 

Új logó tervezése és bevezetése:  

Az MCSz új logókat terveztetett, amelyek közül a végső döntést a tagsággal szavaztatott meg. Az 

új logó a novemberi rendkívüli közgyűlésen került végső elfogadásra.  

 



IX. Nemzetközi kapcsolatok 
 

 

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

budapesti megrendezése. 2018-ben Magyarország WCF képviseletét Bukta Zsuzsanna és Nagy 

György látta el delegáltként.  

 

A hét napos eseményen számos programot szerveztünk mind a résztvevőknek mind a kongresszus 

résztvevőinek hozzátartozóinak. A WCF elnökségének szerveztünk több külön programot is, 

többek között a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével, Kulcsár Krisztiánnal és több magyar 

tisztviselővel egy vacsorát.  A közös esti programoknak nagyon jó visszhangjuk született. 

Összességében a szervezésen zökkenőmentesen ment le, az alvállalkozókkal elégedettek lehetünk, 

a tapasztalatokat átbeszéltük és kidolgoztuk.  

 

Az éves rendes kongresszus fő témái és eredményei az alábbiak voltak: 

 Az olimpián szereplő vegyes párosok száma 8-ról 10 párosra emelkedett, így 2020-as 

olimpiától kezdődően 10 nemzet nyer kvalifikációt.  

 Egyre bővülő vegyes páros mezőny következtében, 2020-tól a csapatokat ’A’ és ’B’ 

Ligába sorolja, hasonlóan a csapat curlinghez.  

Az ’A’ ligában 20 páros vehet részt, akik olimpiai kvalifikációs pontokat gyűjthetnek 

ezeken az eseményeken. 

 

Sportdiplomáciai siker, a svédekkel elkezdett és kialakított mentorprogram. A lehetőség 

indikátora a budapesti Világkongresszus volt, ezt követően a főtitkár meghívást kapott egy svéd 

olimpiai bizottság által szervezett eseményére, ahol a program alapelveit, lehetőségeit és értékeit 

fektették le a svéd főtitkárral és szövetségi kapitánnyal. A mentorprogram főbb elemei és a 

költségvetés a WCF pályázatához elkészült és 2019 év elején leadásra kerül.  

 

Az első eseménye a programnak egy (2019) edzői továbbképzés Budapesten, a svéd szövetségi 

főtitkár Stefan Lunddal és a svédek egyik versenyzőjével Niklas Edinnel. A második lehetőség a 

2019 áprilisában megrendezésre kerülő Nordic Junior Curling Tour svéd állomására egy 

magyarországi meghívás.  

 

A 2019 - 2020-as szezonra számos programot és kölcsönös tudásmegosztást várunk a programtól.  

 

 



X. Doppingellenes tevékenység, sportorvoslás  
 

 

A Sportállamtitkárság, a MOB és a Magyar Antidopping Csoport kiemelten kezeli ezt a kérdést, 

ezért számos dokumentumot, iránymutatást küldtek minden hazai sportszövetségnek.

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 Kórház Sportorvosi Szakrendelésével. 

A minden évben hivatalos úton megrendezésre kerülő doppingellenes előadás 2018-ban a 

versenyszezon kezdete előtt lett megvalósítva. A szeptember 8-án megrendezésre kerülő előadásra 

a Magyar Antidopping Csoport egyik tapasztalt előadóját kérte fel a szövetség egy 1 órás 

tájékoztatóra. A meghívottak között szerepelt a vegyes csapat, a női, a férfi, a vegyes-páros 

válogatottak, az összes válogatottságra esélyes ifjúsági sportolónk, valamint olyan játékosok, akik 

sok külföldi versenyre járnak, így mindenképpen hasznos segítség nekik is, ha minél többet 

tudnak egy doppingellenőrzésről, vagy akár a tiltott szerek használatáról. A meghívottak köre 

nagyságrendileg 25-30 fő volt, mely létszámnak nagyságrendileg az egyharmada (10 fő) vett részt 

(női illetve férfi válogatott).  

Ezen kívül a Magyar Edzők Társasága által megrendezett éves előadáson is képviseltette magát 

Palancsa Dorottya és Kiss Bálint személyében az MCSZ. 

 

 

XI. Infrastruktúra, eszközök 
 

A Magyar Curling Szövetség az Első Magyar Curling Kft. üzemeltetésében lévő egyetlen 

magyarországi versenypályán, a Kamaraerdei Curling pályán bonyolította le valamennyi 2018. évi 

országos bajnokságát és a Magyar kupát. Toborzó és utánpótlás programokhoz eszközöket biztosít 

a további budapesti jégpályákban (Jégkert, Pólus Center, Kőbányai Jégcsarnok, Városligeti 

Műjégpálya). Sportágnépszerűsítési 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, így az idei évek a 

Szövetség új seprűket és csúszótalpakat szerzett be. A szövetség closest to the button mérőeszköze 

a Kamaraerdei Curling pályán található meg, melyet valamennyi verseny alkalmával használnak a 

versenybírók. 

Az információk folyamatos biztosításához saját weblappal és domain címekkel rendelkezünk. A 

2018-as 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.  

 

 

 

 

Budapest, 2019. április 29. 


