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1. Erősorrend információk 

 

Erősorrend kialakításánál a 2019.05.19-i állást tekintettük mérvadónak. A ranglista helyezés 

alapján kezdik meg a versenyt a csapatok. 

 

Erősorrend:  

 

1-2. hely: Ennek a két csapatnak, csak a 2019. évi Magyar Kupa második hétvégéjén kell 

csatlakoznia a küzdelmekhez. Ez a női- és férfi válogatott.  

 

1. Team Palancsa – 717,2 pont  

2. Team Kalocsay – 427,4 pont  

 

3-12. hely:  

 

3. Vasas SC Girling – 443,1 pont  

4. Vasas G-Force – 208,2 pont  

5. Hackers – 194,3 pont  

6. Vasas SC Titánok – 92,4 pont  

7. SSC Nők – 44,2 pont  

8. Girl Jam – 11,5 pont  

9. SSC Férfi – 10,6 pont  

10. UTE Four Four – 8,6 pont 

11. Rolling Stones – 3,2 pont 

12. FTC Fradi – 0 pont 

 

A SZÖVETSÉG KIEMELT TÁMOGATÓI: 
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2. Mérkőzések szabályai: 

• A mérkőzések 8 endből állnak. Amennyiben a játékidő, vagy a 8 end után egyenlő az 

állás, extra enddel/endekkel kell eldönteni a mérkőzést. 

• A mérkőzések játékideje 110 perc, futóórával. Amennyiben a 110 perc alatt nem 

sikerül teljesen befejezni a mérkőzést, a 110. perc végét jelző hang megszólalása után 

az éppen zajló endet le lehet játszani, majd a mérkőzés véget ér. 

• Minden mérkőzés alatt mind a két csapat 1-1 perces időkérési szünetet vehet igénybe. 

• Amennyiben egy csapatnak már nincs matematikai esélye az adott mérkőzésen a 

győzelem megszerzésére, kötelező feladnia a mérkőzést. Egy csapat saját döntése 

alapján szintén feladhatja az éppen zajló mérkőzését, melyre legkorábban az 6. end-et 

követően van lehetőség. Amennyiben a csapatnak a 6. end befejezése előtt már nincs 

matematikai esélye, a mérkőzést a 6. end után lehet feladni. 

• A négyes döntőben mindkét csapatnak 30-30 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre 

a 8 end lejátszásához. 

• Mérkőzést követően a csapatvezetők kötelesek aláírni a mérkőzéséről vezetett 

jegyzőkönyvet. 

• A mérkőzéseken az egységes felsőruházat kötelező. 

• A mérkőzéseken kötelező a felsőruházat jobb ujján az MCSZ címerét viselni. 

• A mérkőzés kezdete előtt minimum 15 perccel, a résztvevő csapatoknak be kell írni a 

mérkőzés jegyzőkönyvébe csapatuk felállását és csúsztatásuk sorrendjét. Ezen a 

mérkőzés kezdetéig már nem lehet változtatni. 

 

3. Első end kedvezményezettség 

• A csapatoknak, az első mérkőzésük előtt, draw dobással kell eldönteni, hogy melyik 

csapaté az első endben a kalapács joga. 

• Amennyiben mindkét csapat először dob draw-t, úgy 10 perccel a mérkőzés előtt kell 

felmenni a jégre az elsőként draw-t dobó csapatnak. 

• Amennyiben csak egy csapat dob draw-t, úgy 5 perccel a mérkőzés előtt kell felmennie 

a jégre a draw-t dobó csapatnak. 

• Az időrendben elöl álló csapat megy fel először a jégre. 

• A csapatoknak egy próbadobás után kell ledobniuk a mért követ. A követ bármelyik, 

a mérkőzésen kezdő játékos dobhatja. 

• A dobások iránya tetszőleges lehet. 

• A verseny során nincsen minimum követelmény. 

• Azé a csapaté a döntés joga a kedvezményezettségről, amelyik csapat közelebb dobta 

a kövét a középponthoz. 

• A kedvezményezettség a kőszínre választásra, vagy a kalapács megszerzésére 

vonatkozik.  

• A még játékban lévő csapatoknak, a mérkőzésük végén, próbadobás nélkül kell 

dobniuk egy mért draw dobást, ami a következő mérkőzésen egymás ellen játszó 

csapatok között eldönti, hogy melyik csapat választhatja a kalapácsot, vagy a kőszínt. 
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• A mérkőzés végén a győztes csapat dobja először a mért draw dobást. 

• Csak a mérkőzés végén pályán lévő játékos dobhatja a draw dobást. 

• Az első mérkőzéseken, valamint a kiemelt csapatok első mérkőzésén a kőszín előre 

meghatározott. Ezekben az esetekben az időrendben felül található csapat játszik sárga 

kövekkel. 

 

4. További versenyinformációk: 

• Az időrendben a mérkőzések kezdési időpontjai vannak feltüntetve! 

• Visszalépés esetén a vétlen csapat 45 percig gyakorolhat a kijelölt pályán. A mért 

draw dobást ez után kell ledobniuk. 

• Minden mérkőzést követően pályatakarításra (moppolásra) és permetezésre kerül sor. 

• Teljes jégkarbantartásra az adott napon az 1. és az 5. mérkőzés előtt kerül sor, 

továbbá a döntő mérkőzést megelőzően. 

• Kérünk minden játékost, hogy csak teljesen tiszta, lemosott talpú cipőben lépjen be a 

pályára. Kérjük a curling cipők talpát is rendszeresen takarítani. 

• A versenyen csak a WCF által jóváhagyott seprűfejek használhatóak! 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Müller Anna (e-mail: muller.anna@huncurling.hu) 

Kiss Zsolt (e-mail: kiss.zsolt@huncurling.hu) 

 

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Rendezőség! 
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