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A 2020. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság ’A’ ligája január 30 és február 4. között kerül 

megrendezésre. A nevezési határidőig (2019. december 20. 22:00 óra) 5 páros jelezte indulási 

szándékát. Továbbá a 2019. évi Vegyes-páros B ligából kvalifikált két páros jelezte indulási 

szándékát. 

 

A nevezési díj ennek megfelelően az alábbiak szerint alakul:  

− 60.000,- Alapszakasz  

− 15.000,- Page döntő 

 

Kérjük az ’A’ ligára nevezett párosokat, hogy az alapszakasz nevezési díj különbözetét 

(15.000 Ft) az első pályára lépést megelőzően rendezzék az MCSZ felé.  

 

Az alapszakaszt követően fennmaradt összegeket szintén az MCSZ számlájára szükséges 

befizetni vagy átutalni az első mérkőzés megkezdéséig. 

 

Erősorrend: 

2018. évi VPOB ’A’ liga alapján 

• A1: Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt 

• A2: Szekeres Ildikó – Nagy György 

• A3: Biró Bernadett – Kalocsay Ottó Dániel 

• A4: dr. Halász Csilla – Ézsöl Gábor 

• A5: Dencső Blanka – Szabó Gergely 

 

2019. évi VPOB ’B’ liga alapján 

• A6: Biró Blanka – Fóti Balázs 

• A7: Nagy Laura Karolina – Nagy Viktor 

 



7 csapatos lebonyolítás: 

• Alapszakasz: Round Robin (2020. január 30. – február 2.) 

• Rájátszás: Elődöntő, döntő (2020. február 3 – 4.) 

 

 

Csak a WCF szabályai szerint érvényben lévő seprűfej típusok használhatók a 

bajnokság teljes időtartamában. 

 

Az alapszakasz melegítési rendje: 1 perc hűtés és 8 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. Mindkét játékos azonos számú, óramutató járásával megegyező- és ellentétes 

irányú LSD követ kell, hogy dobjon.  

 

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, az időrendben szereplő időpont előtt 25 perccel kezdődik! 

(A rájátszás folyamán a kiírt időpont előtt 20 perccel előbb kezdődik az első melegítés) 

 

Kizárólag az alapszakasz utolsó helyezett párosa esik ki az ’A’ ligából! 


