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A VERSENY CÉLJA: 

 A 2019. évi curling Vegyes-páros OB ’B’ Liga bajnoki cím eldöntése. 

 A 2019-2020. évi Vegyes-páros OB ’A’ Ligába feljutó két csapat meghatározása 

 A Magyar Curling Szövetség versenyzői számára játék lehetőség biztosítása. 

 Versenyzési lehetőség biztosítása vegyes-párosok számára. 

 

VERSENYSZÁMOK: 

 Vegyes-páros (1 nő + 1 férfi) 

o A versenyen cserére nincs lehetőség.  

 

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. november 28 - december 1. 

 

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 

Müller Anna MCSZ Főtitkár – Szervezőbizottság elnöke 

Rókusfalvy András EMC Kft. Ügyvezető igazgató 

Dencső Blanka MCSZ Sportszakmai Tanácsadó Testület vezető 

Kiss Zsolt Felkért Tag 

Az ötödik versenybizottsági tag később kerül kihirdetésre.  
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NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA: 

 Nevezési határidő:  2019. október 18. (péntek) 22.00 óráig  

 Nevezési díj: 40.000 Ft/csapat 

 

Nevezés: A nevezési szándékot a Magyar Curling Szövetség részére kérjük elküldeni az MCSZ 

weboldalán, vagy az alábbi linken. Az érvényes nevezéshez szükséges a nevezési díj befizetését 

igazoló dokumentumot (banki visszaigazolás, bevételi pénztárbizonylat) csatolni. 

 

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

befizetéssel, átutalással vagy Müller Anna főtitkárnak történő átadásával szükséges teljesíteni a 

nevezést megelőzően. Átutalás esetében kérjük a közleményben feltüntetni a verseny nevét és 

csapat nevét, Pl.: „VP OB B Liga Nagy-Nagy”. 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 Müller Anna főtitkárt keressék a muller.anna@huncurling.hu e-

mail címen.   

 

VERSENY DÍJAZÁSA: 

 I. helyezett csapat: kupa + érem + oklevél 

 II. helyezett csapat: kupa + érem + oklevél 

 III. helyezett csapat: kupa + érem + oklevél 

 

 

JÁTÉK JOGOSULTSÁG: 

 A csapatban szereplő játékosok mindegyikének rendelkeznie kell az MCSZ által kiadott 

érvényes versenyengedéllyel (melynek része a sportorvosi vizsgálat, illetve annak 

igazolása). 

 A nevezési díj befizetését a versenybíróságnál igazolni kell 

 A játékosok a verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait 

betartják, - a verseny kiírását, szabályait és előírásait magukra nézve kötelezően 

elfogadják,- a viselkedéssel a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja. 

 A csapat játékosai állhatnak különböző egyesület játékosaiból. 

http://www.curling.hu/2019-evi-vegyes-paros-ob-b-liga/?fbclid=IwAR3q9ko_pZlCNUhuZiGK5IgybseNELFU5pd-12GahLaJrUTelIO-9258olU
mailto:muller.anna@huncurling.hu
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 A ’B’ ligában engedélyezett a külföldi játékosok, illetve külföldi párosok nevezése is. 

 

Kizáró okok: 

 VP OB ’A’ ligában való indulás esetén (amennyiben a csapat rendelkezik az indulási 

joggal) 

 A csapat játékosa más játékossal indul a VP OB ’A’ ligájában 

 

VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ: 

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

weboldalon 2019. november 1-től, valamint a résztvevő párosok kapcsolattartójának e-mailen is 

kiküldésre kerül. 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 LEBONYOLÍTÁSA: 

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

 

VERSENYSZABÁLYZAT: 

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

és angol nyelvű szabálykönyvek letölthetőek az MCSZ weboldaláról.) 

 Az alapszakaszban a mérkőzéseket megelőzi, a mindkét csapat számára biztosított, 6 perc 

bemelegítés és 2-2 button dobás, a WCF szabályai alapján. 

* Az a csapat szerzi meg az első endben a kedvezményezettséget, akinek a két 

dobás távolságának összege alacsonyabb. Azonos összeg esetén a legjobb 

dobással rendelkező csapaté a döntési lehetőség. Amennyiben a különböző 

dobások eredményei is azonosak, 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. 

* Az első melegítés 20 perccel a mérkőzés előtt kezdődik. A melegítés előtt 1 

perccel mehet fel a jégre az elsőként melegítő csapat. 

http://www.curling.hu/magyar-curling-szovetseg/szabalyzatok/
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 Amennyiben egy csapatnak már nincs matematikai esélye a győzelem megszerzésére, a 

vesztésre álló csapatnak fel kell adni a mérkőzést. 

 A mérkőzések 8 endig tartanak. A csapatoknak kötelező legalább 6 endet lejátszania, még 

akkor is, ha a vesztésre álló csapatnak matematikai esélye sincs a győzelemre. 

 A csapatok számára 22-22 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre. 

 Amennyiben 8 end után az állás egyenlő, extra end(ek)re kerül sor. Az extra endben a 

csapatok 2 perc 45 másodperc gondolkodási időt kapnak, függetlenül a nyolcadik end után 

megmaradt időtől. Az extra endben egy-egy időkérés áll a csapatok rendelkezésére 

függetlenül attól, hogy a rendes játékidőben felhasználásra került-e az időkérés. 

 Az időrendben a mérkőzések kezdésének időpontjai vannak feltüntetve. Minden mérkőzés 

előtt a fent részletezett módon a csapatoknak melegítésre van lehetőségük. 

 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. 

 A versenyen a WCF által elfogadott seprűfejekkel lehet játszani, mindegyik más típus 

használata tilos. 

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

pedig töröljük. 

 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 

 Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetést adhat, kiállíthat, a kirívóan 

sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja a további versenyzésből 

 A Vegyes-páros OB ’B’ liga bajnoki cím megszerzéséhez a döntőben 1 győzelemre van 

szükség. 

 Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a Szervezőbizottság dönt. 
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EREDMÉNYHIRDETÉS: 

 Érem átadás a helyszínen a döntőt követően. 

 Kupa és oklevél átadás a 2020. év végi MCSZ gálán. 

 

RUHÁZAT: 

 Az egységes felsőruházat (pulóver) kötelező. 

 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 2019-2020-as ranglistába. 

 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 tudhatók meg a 

www.curling.hu honlapon. 

 

FELVILÁGOSÍTÁS: 

Müller Anna: muller.anna@gmail.com 

Kiss Zsolt: kiss.zsolt@huncurling.hu 

 

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Rendezőség! 

http://www.curling.hu/
mailto:muller.anna@gmail.com
mailto:kiss.zsolt@huncurling.hu

