
2020. évi Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga technikai 

összefoglaló 
 

 

 

A Vasas Ice Girls csapatának nevezésével kapcsolatban felülvizsgálati kérelem benyújtása, 

szabálytalansági vizsgálat és óvás történt, melyekkel a Szervező Bizottság, a Szakmai 

Tanácsadó testület az elnökség és a Felügyelő Bizottság foglalkozott, ami késedelmet okozott 

a résztvevő csapatok számának véglegesítésében és az időrend publikálásában, amiért 

köszönjük minden érintett csapat megértését és türelmét. A Felügyelő Bizottság 

megállapításai alapján és az óvás visszavonását követően az OCSB B ligát 9 csapattal 

rendezzük meg. Mindenkinek sok sikert, jó játékot és jó hangulatú versenyzést kívánunk! 

 

Az alapszakasz csapatbeosztását a nevezések beérkezésének sorrendjébe állapítottuk meg. 

 

Erősorrend: 

 

1. Curling Angyalai  

2. UTE Four Four Nők 

3. UTE Four Four Férfi 

4. Vasas SC Titánok 

5. SSC Nők 

6. SSC Férfiak 

7. FTC Osuma Girls 

8. Rolling Stones 

9. Vasas Ice Girls 

 

Lebonyolítás: 

 

Alapszakasz: Round Robin 

• Január 11-12 – I. hétvége (1,2,3 forduló) 

• Január 18-19 – II. hétvége (4,5,6,7 forduló) 

• Január 25 – III. hétvége (8,9 forduló) 

 

Rájátszás: Page system négyes döntő 

• Január 26 

 

Bizonyos ponton a versenykiírás és a versenyszabályzat nem volt összhangban, a technikai 

összefoglalóban pontosításra került és ebben a technikai összefoglaló az irányadó. 

 

A rájátszást megelőzően fennmaradt összegeket szintén az MCSZ számlájára szükséges 

befizetni vagy átutalni az első rájátszás mérkőzés megkezdéséig. 

 



Alapszakasz melegítés rendje a következő: 1 perc hűtés és 5 perc bemelegítési idő letelte után 

közvetlenül 1-1 perc áll rendelkezésre a 2 „button dobás” végrehajtására. Az a csapat szerzi 

meg az első endben a kedvezményezettséget, amely csapat button átlaga alacsonyabb a 2 

dobás alapján. 

 

A travel time-t nem kell láthatóvá tenni senki számára. A pálya két végének elérhetősége 

miatt a travel time ideje az edzőhöz közelebbi oldalhoz 25 másodperc, függően a 

megközelíthetőségtől. A túlsó oldali házhoz a travel time-t 45 másodperc. 

 

 

Az időrendben szereplő időpontok a mérkőzés kezdetének időpontjai. Az alapszakasz 

folyamán az első bemelegítés 20 perccel, míg a page systembe 15 perccel, az időrendben 

szereplő időpont előtt kezdődik! 

 

 

Pályára lépés feltétele a 2020. évi játékengedély, melynek részét képezi a sportorvosi 

vizsgálat. A játékos a versenyengedély kártyája kézhezvételéig a versenyengedély 

kérelem másolatával igazolja azt a versenybírók felé. 

 

 

A bajnokság folyamán csak a WCF által érvényben lévő seprűfejek használhatóak! (az 

MCSZ használt WCF seprűfejeket biztosít ingyenesen azoknak, akik nem rendelkeznek WCF 

fejjel. Új WCF seprűfejeket térítés ellenében vagy használt fejekért cserében biztosít az 

MCSZ a tagoknak, ennek részleteiről januárban adunk bővebb tájékoztatást) 

 

 

Kiesés – feljutás: 

 

Női és Férfi: 

A Férfi- és Női OCSB kiesés-feljutás rendszere: Az ’A’ liga utolsó helyezett kiesik, míg a B 

liga első helyezettjei nemenként feljutnak. 

 

 

Mérkőzések szükség esetén, ahogyan azt a szabályok is megengedik 3 játékossal is játszhatók. 

 

Extra endben, csapatonként 1-1 időkérésre a szabály lehetőséget biztosít. 


