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1. Általános információk 

A versenyre, a határidőn belül négy csapat adta le a nevezését. 

1. Bíró Blanka – Fóti Balázs 

2. Major-Zéman Adrienn – Major Gergely 

3. Kassai-Kutas Tímea – Sárdi Péter 

4. Nagy Laura Karolina – Nagy Viktor 

A csapatok egy csoportban, dupla körmérkőzéses rendszerben játszanak. 

Az alapszakasz után az 1-2. csapatok játsszák a döntőt, a 3-4. helyezett csapatok a 

bronzmérkőzést. Az OB döntő egy nyert mérkőzésig tart. 

 

2. Mérkőzések szabályai: 

 A mérkőzések 8 endből állnak. Amennyiben a 8. end után egyenlő az állás, extra 

enddel/endekkel kell eldönteni a mérkőzést. 

 A mérkőzések során mindkét csapat 22-22 perc gondolkodási időt kap a 8 endre. 

Amennyiben extra end szükséges, a csapatok 2 perc 45 másodpercet kapnak az extra 

endre, függetlenül a nyolcadik endben megmaradt idejüktől. 

 A mérkőzésen, a 8 end alatt mindkét csapatnak 1-1 időkérés áll rendelkezésre. Az extra 

end(ek)ben, endenként 1-1 időkérés áll a csapatok rendelkezésére, függetlenül attól, 

hogy korábban a csapat igénybe vette-e az időkérést.  
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 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. 

 Az endek között 90 másodperces szünetekre kerül sor. A következő end előtt, a 

kalapáccsal rendelkező csapatnak kell felrakni a köveket a pályán, de a másik 

csapat is segíthet ebben. 

 A 90 másodperces szünet lejárta előtt nem lehet eldobni a követ. Ha egy kő 

eldobása a szünet lejárta után, 10 másodpercen belül megtörténik, a csapat ideje 

nem indul el.  

 A negyedik end után 5 perces szünetre kerül sor. 

 Minden mérkőzés előtt melegítésre és draw dobásra kerül sor, a versenykiírásban 

leírtaknak megfelelően. 

 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 25 perccel, a résztvevő csapatoknak be kell írni a 

mérkőzés jegyzőkönyvébe a draw dobásuk sorrendjét. 

 Az alapszakaszban 6 mérkőzésre kerül sor csapatonként, így a minimum követelmény 

6-6 draw dobás a játékosok számára, melyből hármat kell óramutató járásának 

megfelelően, hármat óramutató járásával ellentétes irányba dobni. Egy mérkőzés előtt 

a két draw dobást nem dobhatja ugyanaz a játékos, a két dobást, két különböző 

játékosnak kell dobni. 

 A döntőben és a bronzmérkőzés draw dobásainál nem kell teljesíteni a minimum 

követelményeket. 

 

3. További versenyinformációk: 

 Az időrendben a mérkőzések kezdési időpontjai vannak feltüntetve! 

 Visszalépés esetén a vétlen csapat 45 percig gyakorolhat a kijelölt pályán. 

 2. visszalépés esetén az érintett csapatot kizárjuk, és addigi eredményeit töröljük. 

 Minden mérkőzést követően teljes pályatakarításra kerül sor. 

 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! 
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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! 

 

mailto:kiss.balint@huncurling.hu

