2019. évi Női- és férfi Országos Csapatbajnokság összefoglaló:
•

A bajnokság 4 hosszú hétvégén keresztül került megrendezésre.

•

A nevezési határidőig a keretszámnak megfelelően 6-6 női, illetve férfi csapat adta le
indulási szándékát.

•

Nemenként dupla round robin körre, majd elődöntő és bronzmérkőzés/döntőre került
sor. (Nem egy gyengébb meccs dönthet a kiesésről)

•

Változó kiesés-feljutásos rendszer. Azonos évi átjárás, hasonlóan a vegyes-pároshoz
(motiválóbb, így a B ligának mindenképp meg kell előznie az A ligát + pihenés –
figyelembe kell venni a 2020. évi versenynaptár tervezésekor).

•

Button, illetve eredménytáblázatok fordulónként/hétvégenként folyamatosan kiküldésre
kerültek.

•

Kvalifikáló OB révén, döntő két nyert mérkőzésig.

•

Győztesek UTE Team Palancsa, illetve UTE Ifjonti HÉV.

2019. évi Egyéni Országos Bajnokság összefoglaló:
•

A 2019. évi Egyéni OB április 29-május 4 között (május 4 középdöntők és döntők) körül
került megrendezésre

•

Előzetes regisztráció már a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan doodle-n keresztül
(gyors, hatékony módszer). Észrevétel alapján, ha valaki időpontot módosít, az már nem
ugrik fel, hanem a névregisztráció alapján ő marad első helyen. Ez befolyásolhatja azt
ki dob az 1-es, illetve 2-es pályán. Ennek megoldása, hogy nincs lefektetett szabály,
hogy ki dob az 1-es, illetve 2-es pályán, hanem a nevezési határidőt követően sorsolásra
kerül sor ezeknél az alapszakasz időpontoknál.

•

13 női, illetve 11 férfi versenyző dobta le az egyéni feladatsort az alapszakaszban. Az
alapszakasz előtt 1 visszalépés történt (orvosi igazolás), majd a középdöntőtől további
egy fő lépett vissza (5.000 Ft-os díjat befizette).

•

Az alapszakaszról folyamatos információt tudhattak meg a versenyzők (napontakétnaponta kiküldésre kerültek az aktuális táblázatok). Középdöntő és döntő
sorsolásokat követően a dobási sorrend és pályabeosztások is kiküldésre kerültek.

•

6 db 100 pont feletti eredmény született – 1női, 5férfi verseny során.

•

A férfiaknál a második helyen szétdobásra került sor, ezt követően a dobogós
helyezések a következőképpen alakultak. Hölgyek: III. Joó Linda, II. Szekeres Ildikó,
I. Palancsa Dorottya. Férfiak: III. Tatár Lőrinc, II. Fóti Balázs, I. Nagy György.

2019. évi Ifjúsági Csapatbajnokság összefoglaló:
•

A bajnokság április 26-28 között került megrendezésre

•

A versenyen 4 lány és 3 fiú csapat szerepelt.

•

A világversenyre való kiutazásról a 2019 őszén (várhatóan szeptember vége)
megrendezésre kerülő kvalifikációs torna fog dönteni.

•

Több kezdő iskolai csapat, illetve játékos is bekapcsolódott a versenyrendszerbe.

•

Korábbi évek feszes hangulata nem volt jelen, a bajnokság jó hangulatban telt, jó
mérkőzésekkel párosulva. (szombaton – palacsinta partyval 😊)

•

Lányoknál RR + elődöntő-döntő, fiúknál dupla RR + csonka page.

•

A lebonyolítási rendszer is kedvezett a kezdőbb játékosoknak ugyanis a bajnokságot
futóórával rendeztük meg, két időkéréssel párosulva.

•

A nevezési díjban a kezdő csapatok indulási szándékának ösztönzése megjelent.

2019. évi Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság:
•

A bajnokság május 18-20-a között került megrendezésre.

•

A nevezési határidőig 4 páros adta le indulási szándékát.

•

A 4 csapatos round-robint követően elődöntőkre és döntőre került sor.

•

A bajnokságot a Joó Linda – Tatár Lőrinc páros nyerte.

•

Bajnokságon felmerült, hogy a versenykiírásba nem szerepelt külön, hogy nem csak a
WCF által engedélyezett seprűfejek használhatók, így a WCF szabályai voltak az
irányadók.

•

Továbbra sem támogatom azt, hogy a nem világversenyekre kvalifikáló bajnokságokon
csak WCF által engedélyezett seprűfejeket lehessen használni. A Magyar Kupán, az
ifjúsági csapat és vegyes-páros bajnokságok során szerintem ösztönözni és támogatni
kell a résztvevőket, akár, ha a sportoló az iskolai curlingből jött, akár a college
programból, vagy egy korábbi játékos, aki most újra versenyezni szeretne. Számukra ez
pluszköltséggel jár.

