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I. Az MCSz 2019. évi szervezeti működése 
 

 

Az MCSz elnöksége 2019-ben valamennyi pozíciót tekintve teljes létszámban működött, a 

személyi összetételében év végén változás következett be. A szövetség négy tagegyesülete 2019. 

november 11.-i levelében visszahívta az elnökségi tagokat és rendkívüli küldöttgyűlést hívott 

össze. A 2019. december 6-án megtartott küldöttgyűlésen az elnökség egyhangúlag lemondott és 

2020. január 28.-ra tisztújító küldöttgyűlés lett meghirdetve. Bukta Zsuzsanna elnök bejelentette 

akadályoztatását december 12-én. Az alapszabályban írtak szerint, az elnöki feladatokat Fóti 

Balázs alelnök vette át a tisztújítás időpontjáig.  

A megválasztott új elnökség összetétele: Pomázi Gyula elnök, Fóti Balázs alelnök és Dencső 

Blanka, Palancsa Zoltán és Deák György elnökségi tagok.  

2019 év elején Deák György, a Felügyelő Bizottság elnöke és Nyitrai József Felügyelő Bizottsági 

tag lemondott. Helyüket az éves beszámoló küldöttgyűlésen megválasztásra került Nagy Zsolt (FB 

elnök) és Szurmai-Palotai Piroska vette át.  

Kovács Zsuzsanna júniusi távozását követően, egy hónap üresedés után, 2019. év augusztusától 

kezdődően Müller Anna látja el a főtitkári feladatokat.  

A sportigazgatói pozíció betöltésre pályázat került meghirdetésre, melyet Kiss Bálint nyert el. Így 

2020 januárjától, pár hónap kihagyás után, újra ő látja el a szakmai feladatokat. 

Az évben összesen öt elnökségi ülés került megtartásra, ezek során 52 elnökségi határozat született.  

Az öt elnökségi ülés mind határozatképes volt, általában 4 fő elnökségi tag volt jelen, a főtitkár, a 

sportigazgató és több aktív tag volt a rendszeres résztvevő. Az írásos előterjesztések nagy része 

időben elkészült és eljutott a döntéshozókhoz. Az elnökség tagjai általában aktívan kiveszik a 

részüket az előterjesztések elkészítésében. 

A Basecamp szoftver használatával az elnökségi tagok között változatlanul hatékony a 

kommunikáció, az előterjesztések megvitathatósága, valamint a szoftver az elnökségi ülések alatt 

is nagyon jól biztosítja az aktuális ügyek követhetőségét. 

 
A Magyar Olimpiai Bizottsággal jó kapcsolatot ápoltunk, az éves egyeztetés az elnök és a főtitkár 

részvételével jó hangulatban telt.  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a támogatási összeget 

rendre elszámoltuk. A korábbi évek tapasztalatainak megfelelően a támogatási szerződések aláírása 

és a támogatások folyósítása sajnos lassú ütemben történik, a bürokratikus rendszer sajátossága. 

 

 



Magyar Curling Szövetség – 2019. évi szakmai beszámolója 

2 

 

Az év során megrendezésre kerültek az országos bajnokságok, kijelölésre kerültek a válogatott 

keretek, azok edzői. A válogatott csapatok a támogatásokat az év elején elfogadott felosztás szerint 

megkapták.  

 

Az MCSz 2019-es szervezeti működésében sok változás zajlott le, ám 2020 év elejére minden a 

helyére került. 

 

II. Válogatott csapataink 2019-as eredményei 

 
Vegyes-páros VB IX. helyezés 

EYOF vegyes-csapat III. helyezés 

Junior Lány WJBCC 2019 január: IV. helyezés; 2019 december: IV. helyezés 

Junior Fiú WJBCC 2019 január: X. helyezés; 2019 december: XVI. helyezés 

Női Csapat Eb “B” osztály III. helyezés  

Férfi Csapat Eb “B” osztály XIV. helyezés  

Vegyes-csapat VB V. helyezés 

 
Vegyes-páros válogatottunk, Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt a 2019. évi Vegyes-páros 

Világbajnokságra éremszerzési céllal utazott. Az alapszakasz csoportgyőzelem és hibátlan 

mérleget követően, az egyenes kieséses szakasz első körében Japán válogatottjától a 

nyolcaddöntőben a páros vereséget szenvedett és így végül a IX. helyet szerezték meg. 

 

Junior korosztályunk számára a 2019. évben két megmérettetés várt, ugyanis a Világszövetség 

versenynaptárában 2019 januárjában és 2019 decemberében is szerepelt a Junior ‘B’ csoportos 

Világbajnokság. (Az átstruktúrálást a 2020. évi YOG - Ifjúsági Olimpiai Játékok indokolta, 

amelyre egyébiránt Magyarország is kivívta az indulási jogot). 

Nemzetközi Ifjúsági világeseményeknél maradva, 2019 februárjában került megrendezésre az 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), amelyen a magyar vegyes-csapat válogatott az EYOF 

történetének első téli sportág csapat érmét megszerezve bronzérmet nyert.  

A már említett két világbajnokságon junior lány kategóriában mindkét alkalommal a IV. helyet 

szereztük meg, éppen lemaradva az ‘A’ csoportba való feljutástól (1-3. helyezett jut fel). A 2019 

decemberi negyedik helyezésünkkel, egy visszalépésnek követően mégis szerepelhettünk a 2020. 

évi Junior lány Világbajnokság ‘A’ csoportjában.  

Junior fiú csapatunk a mezőny közepébe tartozva a X., illetve a XVI. helyezést érte el a finnországi 

világeseményen. 
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2019-ben az UTE Team Palancsa női csapata nyerte a Női Országos Csapatbajnokságot. A csapat 

sorozatban hatodik győzelmét aratta ebben a szakágban és a 2017. évi ‘A’ ligás kiesést követően, 

ismét a feljutás szerepelt a tervek között. A csapat a feljutás reményében utazott a 

kontinensviadalra, ettől egy pozícióval lemaradva az előkelő harmadik helyezést szerezték meg. 

 
A férfiaknál a 2019. évi Férfi Országos Csapatbajnokságot az UTE Ifjonti HÉV alakulata nyerte 

meg. A nemzetközi színtéren még tapasztalatlan csapatnak számító együttes a XIV. helyet szerezte 

meg az Európa Bajnokság „B” ligájában. 

 

A Vegyes-csapat Országos Bajnokságot megnyerő Vasas Mix csapata a Világbajnokságon 

méltóképpen képviselte hazánkat és a korábbi évek szerepléseit felülmúlva az V. helyen zárt. (Ez 

Magyarország eddigi legjobb szereplése is egyben Vegyes-csapat Világbajnokságon.

 
Senior férfi csapatunk idén sem vett részt a Vegyes-páros világbajnoksággal egy időben 

megrendezésre kerülő Szenior Világbajnokságon. 

III. Országos bajnokságok, hazai versenyek 
 

Szervező Bizottság: 

● A versenyszervezés során felmerülő vitás, eldöntendő, megoldandó kérdésekben 

döntéshozatal. 

● Felépítése biztosítja a különböző területek (bírók, adminisztráció, pálya) összhangját. 

Szervezési eredmények: 

● Technikai összefoglaló megküldése a csapatok részére a bajnokság kezdetét megelőzően. 

● Minden országos bajnokság folyamán az eredmények fordulónként az adott ligában 

szereplő csapatok, csapatvezetőinek e-mail címeire is megküldésre kerülnek.

● Versenyszabályzat módosítása – a WCF kongresszuson hozott változások beépítése a 

szabálykönyvbe, illetve tájékoztatása a játékosok felé. 

● Új világversenyekre való kvalifikációs rendszerek kidolgozása. 

 

2019. évi Országos Bajnokságok végeredménye: 
 

Női Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 
 

● Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (6) 

● Alapszakasz menete – Dupla Round Robin, rájátszás 
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● Győztes elnyeri az indulási jogot a 2019. évi Női csapat Európa-bajnokságra, illetve sikeres 

kvalifikáció esetén a 2020. évi Női csapat Világbajnokságra. 

 
Helyezés Csapat név 

I. UTE Team Palancsa 

II. Hackers 

III. Vasas SC Girling 

IV. Vasas Nők 

V. UTE Four Four Nők 

VI. SSC Nők 

 

Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 
 

● Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (6) 

● Alapszakasz menete – Dupla Round Robin, rájátszás  

● Győztes elnyeri az indulási jogot a 2019. évi Férfi csapat Európa Bajnokságra, illetve 

sikeres kvalifikáció esetén a 2020. évi Férfi csapat Világbajnokságra. 

 

Helyezés Csapat név 

I. UTE Ifjonti HÉV 

II. Vasas G-Force 

III. UTE Férfi 1. 

IV. FTC DreamTeam 

V. FTC Jaguars 

VI. Vasas SC Titánok 

 

Női – férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga: 

● Koedukált ’B’ liga alapszakasz - Round Robin, rájátszás – page system 

● Végén külön értékelve, nemenként. Az elsők kvalifikációs mérkőzést játszanak az ‘A’ 

ligába jutásért az A liga ötödik helyezettjével. Női vonalon ezt az FTC Girls Jam sikerrel 

vette, míg a férfiaknál az SSC Férfiak csapatának nem sikerült felülkerekednie az FTC 

Jaguars csapatán. 

● 2020-tól azonos évi kieséses-feljutásos rendszer hasonlóan a vegyes-pároshoz. 

● 5 csapat vett részt a bajnokságon 

 
Helyezés Csapat név 

I. FTC Girls Jam 

II. Brasso 

III. SSC Férfiak 

IV. Rolling Stones 

V. CK Silent 
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Junior Országos Bajnokság ’A’ liga: 

Lány végeredmény: 
 

Helyezés Csapat név 

I. Vasas SC Girling 

II. UTE Jégkristályok 

III. UTE Sivatagi Rohamkukacok 

IV. White Sharks 

Fiú végeredmény: 

 
Helyezés Csapat név 

I. UTE Ifjonti Hév 

II. FTC - Ifi fiúk 

III. SSC Fiúk 

 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság: 

● 4 csapat részvétele: Alapszakasz – dupla round robin + elődöntő és döntő/bronz mérkőzés 

● Győztes elnyeri az indulási jogot a 2019. évi Vegyes-csapat Világbajnokságra. 
 

Helyezés Csapat név 

I. Vasas Mix 

II. Hammer Time 

III. Team EYOF 

IV. Wild Catz 

Egyéni Országos bajnokság: 

● Selejtező + középdöntő + döntő 

● Részvételi szám - nőknél 13 fő, férfiaknál 11 fő 

● 8 legjobb selejtezős eredményt elérő játékos (nemenként) továbbjut a középdöntőbe. Majd 

innen az összesített eredmény alapján a legjobb 4 játékos (nemenként), részt vesz egy döntő 

körben. A három kör összesített pontszáma után kerül ki a győztes.

Női végeredmény: 
 

Helyezés Név Selejtező Középdöntő Döntő Összesen 

I. Palancsa Dorottya 94 90 104 288 

II. Szekeres Ildikó 95 83 97 265 

III. Joó Linda 98 77 88 263 

IV. Sándor Nikolett 86 85 90 261 

V. Miklai Henrietta 84 84 - 168 

VI. Micheller Dorottya 78 82 - 160 

VII. Dencső Blanka 71 87 - 158 

VIII. Nagy Laura 73 78 - 151 
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Férfi végeredmény: 

 
 

Helyezés Név Selejtező Középdöntő Döntő Összesen 

I. Nagy György 103 103 103 309 

II. Fóti Balázs 92 94 88 274 

III. Tatár Lőrinc 86 86 102 274 

IV. Szabó Gergely 94 97 78 269 

V. Szarvas Kristóf 88 84 81 253 

VI. Kalocsay Ottó Dániel 74 88 - 162 

VII. Flank Gyula 87 73 - 160 

VIII. Mártonffy Ádám 70 64 - 134 

 
Vegyes-páros országos bajnokság ’B’ liga: 

● Az első két helyezett indulási jogot szerez az A ligában való szereplésre 

● 4 indulóval került megrendezésre a verseny. 

 

Helyezés páros neve 

I. Biró Blanka - Fóti Balázs 

II. Nagy Laura Karolina - Nagy Viktor 

III. Kassai-Kutas Tímea - Sárdi Péter 

IV. Major-Zéman Adrienn - Major Gergely 

 

Magyar Kupa: 

● Két hétvége alatt került lebonyolításra 

● Tripla ’Knock out’ rendszer, 12 csapat részvételével + helyosztók

 

Helyezés Csapat 

I. SSC Férfiak 

II. FTC Fradi 

III. Team Kalocsay 

IV. Team Palancsa 

V. Girl Jam 

VI. Hackers 

VII. SSC Nők 

VIII. Vasas G-Force 

IX. Vasas SC Girling 

X. Rolling Stones 

XI. Vasas SC Titánok 

XII. UTE Four Four 
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Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

● Versenynaptár átstruktúrálása végett a bajnokság 2020 január 30 - február 4 között kerül 

megrendezésre. 

 

IV. Utánpótlás-nevelés 
 

A Magyar Curling Szövetség 2018-2022-es olimpiai ciklusban prioritási pontként kezeli az 

utánpótlásbázis növekedését. Célunk az igazolt ifjúsági korú játékosok létszámának növelése, 

illetve iskolás csoportok mindennapos testnevelés óra keretén belül, minél több fiatallal 

megismertetni ezt a jeges sportágat. 

A Curling Sport és Rendezvényszervező Kft.-vel való megállapodás értelmében a kevésbé 

frekventált időpontokban (jellemzően 11 és 15 óra között) nagyon kedvező feltételekkel biztosít a 

Szövetség számára pályalehetőséget. 

2019-es évben is több, a Kamaraerdei pályához közel eső iskolák jártak rendszeresen curling 

foglalkozásra (pl: Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium, BGSZC Mechatronikai 

Szakgimnázium, Baár–Madas Református Gimnázium). A program lezárásaként tekintendő 

ifjúsági országos csapatbajnokságon a programban résztvevő iskolások több csapatot is alkottak, 

ahol remek eredményeket értek el.  

  

Az EMMI Utánpótlás Edzői Programjában 7 curling edző vesz részt, akik havi térítésben 

részesülnek edzői feladataik ellátásáért. A program csökkenti a szülői terheket és javítja az 

utánpótlás-nevelés hatékonyságát. A program sikerét mutatja, hogy egyre több ifi csapat, és egyre 

több edző érdeklődik a programba való bekerülés iránt. 2019-ben is a már megszokott módon 

pályáztatás útján hirdettünk eredményt, ahová azok az edzők tudtak bekerülni, akik legaktívabban 

és folyamatosan foglalkoznak utánpótlás neveléssel. 

  

Iskolai programunk fejlődését mutatja, hogy 2019 őszén, tehát az új szezont szintén több iskolával 

kezdtük meg az együttműködést. Ha a járvány nem szól közbe valószínűleg a 2020. évi ifjúsági 

országos csapatbajnokságon a nevező csapatok számába meghaladtuk volna a 2019 évit. 

 

2019 márciusában került megrendezésre első alkalommal az Egyetemi Budapest bajnokság, 

melynek társszervezője a Budapesti Egyetemi-Főiskola Sportszövetség (BEFS) volt. A Budai 

Jégkert jégpályán 10 egyetemi csapat, több mint 30 hallgatója vett részt, melyet a Testnevelési 

Egyetem egyik csapata nyert meg. 
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Igazolt ifjúsági játékosaink aktív résztvevői a sportág hazai versenyrendszerének, miközben 

korosztályos Országos Bajnokságot két szakágban (csapat és vegyes-páros) szervezünk számukra. 

Az Ifjúsági Világbajnokságon való részvételért a szövetség kvalifikációs tornát rendezett.  

 

Ifjúsági játékosaink 2019-ben is több kontinensviadalon és világversenyen képviseltették magukat. 

A felnőtt női és felnőtt férfiválogatott között is több ifjúsági játékosunk szerepelt, továbbá az EYOF 

siker mellett a Biró Bernadett - Kalocsay Ottó Dániel páros a Nordic Junior Curling Tour (NJCT) 

elnevezésű ifjúsági nemzetközi vegyes-páros versenyen is II. helyezést szerzett. 

 

V. Szakemberképzés 
 

Az oktatók tekintettel voltak a „Curl BC, 20 weeks Program for Youth Curling” és „Curl BC Skill 

Awards Manual” anyagokra. A Kanadából beszerzett és lefordított anyagok minden edző számára 

elérhetőek. Különböző workshopok alkalmával cserélnek tapasztalatot edzőink és kapnak 

iránymutatást a vezetőedzőktől. Az MCSZ célja, hogy a curlinggel megismerkedő kezdő sportolók 

azonos tematika mentén haladva egy külföldön bevált módszertan alapján sajátítsák el a sportági 

alapokat. 

Az Utánpótlás Edzői Programban résztvevő edzők a MET és az EMMI továbbképzésein vettek 

részt. 

Az MCSZ célja a 2019. évben, hogy szakemberei felkészültségét és tudását tovább növelje. Az 

edzők közötti párbeszédet, együttműködéseket inspirálja. Külföldi partner bevonásával az 

alkalmazott módszereket fejlessze, innovációs lépéseket tegyen. Erre megfelelő alkalom volt a 

svéd-magyar mentorprogram keretében belül ideérkező svéd szakemberek által elmondottak. A 

magyar edzők sokat tanultak az alatt a pár nap alatt, míg svéd kollégáik itt tartózkodtak. Az edzői 

továbbképzés mellett, közös válogatott edzésekre és nyílt nap jellegű curlingre is lehetőség volt. 

 
VI. Sportág-népszerűsítés 
 

A szervezet, és a hazai curling élet szélesebb körben történő megismertetése folytatódott a már 

évek óta jól működő országos tömegsport rendezvényeken való megjelenéssel. Ezen események, 

méretükből adódóan jelentős érdeklődőt vonzanak különböző korosztályokban. 

  

A „Nagy Sportágválasztó”, illetve a „Válassz Sportot Újbudán!” szervezőivel az 

együttműködésünk állandó, minden további rendezvényen a részvétel eseti mérlegelés alapján 

történt. 
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 Az év során a floor curling pályával sikerült még több helyszínre eljutnunk a sportágat 

népszerűsíteni. Ezzel sikerült kitelepülni több külsős helyszínre, ahol jégpálya kiépítése nem 

lehetséges. A sportág fogadtatása rendkívül pozitív volt, általánosságban kijelenthető, hogy a 

fiatalabb korosztály élvezi a floor curlinget. A fent említett két rendezvényen kívül májusban a 

FitBalance Kids nevezetű rendezvényre települtünk ki, míg ősszel a szezon kezdetén részt vettünk 

két egyetemi rendezvényen a FitNight-on és az ELTE feszten, továbbá a családi mozgásfesztiválon. 

A sportág képviseltette magát az Európai Sportfőváros zárórendezvényén is. 

 

2018/2019-es szezon nyílt nap sorozatunkba igyekeztünk ellátogatni minél több Budapesti 

jégpályára, ezzel is növelni annak a lehetőségét, hogy aki meg szeretne ismerkedni a sportággal 

csak Kamaraerdőn tehesse meg. Ennek keretében csináltunk pár órás programokat a Kőbányai 

White Sharks pályán, a Budai Jégkert jégpályán, illetve a Pólus Center jégpályán is. 2019/2020 

évben a nyílt napok szervezése a Curling Sport és Rendezvényszervező Kft.-vel közösen a 

Kamaraerdei Curling pályán történik. Programot tovább folytatva 2020 folyamán több vidéki 

jégpályára is szeretnénk ellátogatni. 

 

VII. Kerekesszékes szakág 
 

A csapat tagjai a következők: 

● Sárai Rita - sportágat űzi: 2015 óta 

● Beke Viktor - sportágat űzi: 2015 óta 

● Barkóczi Péter - sportágat űzi:2015 óta 

● Sasadi Anikó - sportágat űzi: 2018 óta 

● Mester Csiki László - sportágat űzi: 2018 óta 

 

2019-ben a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan, a Magyar Paralimpiai Bizottság a Magyar Curling 

Szövetségen keresztül nyújt támogatást a kerekesszékes versenyzőinknek.

A szakág vezetője Palancsa Dorottya 2018 májusától és edzője Kerekes Olivér folyamatos 

kapcsolatot tart a WCF szakági munkatársaival.  

 

Mivel 2018-ban Dr. Seprődi Bence elvégezte a világszövetség által megrendezésre kerülő orvosi 

klasszifikátor tanfolyamot, így a 2019-es “B” világbajnokságon ő is részt vehetett a klasszifikáló 

orvosok között. Amellett, hogy játékosaink számára is óriási lehetőség volt ez a világbajnokság, 

sportorvosunknak is ez volt az első esélye, hogy bizonyíthasson klasszifikátorként nemzetközi 

terepen is. A mai napig ő áll játékosaink rendelkezésére, hogy ha bármilyen egészségügyi 
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segítségre van szükségük, illetve részt vett a hazai klasszifikáción is velük. 

 

Pszichológushoz, gyógytornászhoz és általános orvoshoz is járnak a játékosok. Sportorvosi 

engedélyt is mindenki saját orvostól kap minden évben. Mivel többen más sportágban is 

tevékenykednek, így ahhoz is el kell intézni a sportorvosi engedélyt. Ennek ellenére a mi 

szövetségünk is rendelkezik saját sportorvossal. 

 

Az edzők, illetve a szakág vezető is évente 1-2 alkalommal részt vesz a Magyar Edzők Társasága 

tudományos konferenciáin, így folyamatos képzésben és fejlesztésben részesül a háttérstáb. 

A 2019-es évben az alábbi hazai -és nemzetközi versenyeken vett részt kerekesszékes csapatunk:  

PLC Wheelchairs Open / Bratislava - Október 04-06. 

- 5 csapatos / 8 end-es verseny - IV. helyezés 

Kerekesszékes „B” Világbajnokság - November 26 – December 02. 

- 15 csapatos / 8 end-es verseny - XIV. helyezés 

2019. november 26.- december 02. között került megrendezésre Lohjában, Finnország a soron 

következő kerekesszékes curling „B” világbajnokság. Ez a megmérettetés volt játékosaink számára 

az első olyan lehetőség, ahol képviselhették hazánkat válogatottként. Ez egyben azt is jelentette, 

hogy minden játékosunk megszerezte a nemzetközi klasszifikációt, ami ahhoz kell, hogy hivatalos 

úton is játékengedélyt kapjanak nemzetközi élvonal szinten. A tornán többek között olyan országok 

szerepeltek, mint Kanada, Finnország, Olaszország, Japán, Lengyelország, Törökország, 

Svédország, Csehország, Németország, Dánia, Anglia, Szlovénia, Litvánia, USA és Magyarország. 

A versenyen 7 mérkőzést játszhatott a magyar csapat, amelyből sikerült megszereznie az első 

történelmi győzelmet. Mivel első ízben vettek részt ilyen volumenű megmérettetésen a játékosaink, 

így sok dolog még újdonságként hatott a számukra. Rengeteg tapasztalatot sikerült szereznie 

mindenkinek egytől egyig. 

Fekete Macska Kupa - Szeptember 14. 

- 4 csapatos / 4 end-es verseny - IV. helyezés   

Hétfői Kupa – November 14-28. 

- 4 csapatos / 4 end-es verseny - II. helyezés  
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Magyar Kupa: Október 25-27, November 08-10. 

- 12 csapatos / 8 end-es verseny - X. helyezés 

Gyümölcs Kupa - November 16. 

- 4 csapatos / 4 end-es verseny - III. helyezés 

Szerencsére az elmondható, hogy a kerekesszékes csapatunk évről évre egyre több lehetőséget kap 

és egyre több versenyen indul el, így a fejlődés és az eredményesség is egyre jobban látszik rajtuk. 

Az utóbbi időszakban a Magyar Paralimpiai Bizottsággal is egyre magasabb szinten folytatjuk a 

kommunikációt, így többek között nekik köszönhetően lesz lehetősége a csapatnak egy közös 

pszichológus foglalkozás beindítására is. 

VIII. Sajtókapcsolatok 
 

Az MCSz kiemelten fontosnak tartotta 2019-ben is, hogy sportolóink sikerei, a hazai bajnokságok 

eredményei minél gyorsabban minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak. A sportág megítélése 

szempontjából fontos tényező annak általános ismertsége, ezért kiemelten fontos feladat volt, hogy 

a lehető legjobb és legszélesebb körű kapcsolatokat alakítsuk ki a hazai sajtó és média szereplőivel. 

Ezzel az összetett, folyamatos munkát igénylő feladattal egyszemélyes sajtófelelősként Vásárhelyi 

Tamást bízta meg a szövetség vezetése. 

 
A hazai sajtó tájékoztatása 

A hazai sportsajtót a folyamatosan bővülő sajtotajekoztato@huncurling.hu levelezőlistára küldött 

közleményekkel tájékoztattuk a Szövetség legfontosabb híreiről. A 2019-es évben a fontosabb 

események kapcsán több sajtóközleményt küldtünk ki a fenti levelezőlistára, amelyekben az MCSZ 

által szervezett legfontosabb versenyekről és nemzeti válogatottjaink nemzetközi szerepléséről 

számoltunk be.  

 

Az MCSZ honlapjának kezelése 

A curling.hu indulása óta ez az MCSZ elsődleges kommunikációs csatornája a sportág iránt 

érdeklődők felé. Itt jelentetünk meg versenybeszámolókat, interjúkat, felhívásokat, amelyeket a 

Facebook-on osztunk meg. A honlapon elérhetőek az MCSz programjai és a céges rendezvények 

lehetőségei is. 

2018. év augusztusától kezdődően Bognár Viktor segíti Vásárhelyi Tamás munkáját a szövetség 

honlapjának aktualizálásában.  

mailto:sajtotajekoztato@huncurling.hu
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A Facebook oldalak kezelése, tartalommal való megtöltése az alapvető online kommunikációs 

irányvonalak figyelembevételével. 

 

A Szövetség hivatalos közlendőit, hirdetményeit a curling.hu-n tesszük közzé, és osztjuk meg itt. 

Illetve nagyobb versenyek előtti beharangozókat, versenyek utáni eredményeket, valamint 

játékosokkal és edzőkkel készített interjúkat jelentetünk meg a honlapon, és osztunk meg a 

Facebook-oldalon. Az oldalhoz Vásárhelyi Tamásnak szerkesztői jogosultsága van, csakúgy 

ahogy, Müller Anna főtitkárnak és Dencső Blanka elnökségi tagnak is.  

Magyar Curling Szövetség 2019. évtől kezdődően az Instagram oldalát is elkezdte.  

 

IX. Nemzetközi kapcsolatok 
 

 

2019-ben Magyarország WCF képviseletét Bukta Zsuzsanna és Nagy György látta el delegáltként.  

Az éves kongresszust Mexikóban, Cancunban tartották. 

A közgyűlés eseményei: 

● A legérdekesebb a világversenyek formátumának meghatározása volt, ezen belül is a 

vegyes-páros A vb-é. Itt két 10 fős csoport lesz, melynek első helyezettjei automatikusan 

fognak elődöntőbe jutni, a másodikok és a harmadikok pedig keresztbe játszanak a playoff-

ban. A két-két utolsó helyezett esik majd ki a kvalifikációs tornára. A skótok javasoltak egy 

8-9. helyezettek közötti keresztbe játszást a kiesés elkerüléséért, de ezt a közgyűlés nem 

támogatta. Fontos megjegyezni, hogy a 16 A csoportos csapat mellett a kvalifikációs 

tornára már 28 nevezés érkezett, vagyis nem csökkent az érdeklődés a szakág vb-je iránt. 

● A csapatjáték 8 endre rövidítésével kapcsolatban a WCF felvázolt egy 18 hónapos tervet, 

amely során valamennyi érintettel, különösen a közvetítő társaságokkal egyeztetnének. A 

javaslatot tévő norvégokon kívül ezt mindenki megnyugvással fogadta. Az edzői 

beavatkozás kiiktatásának javaslata elutasításra került. 

● A WCF európai alelnökévé újraválasztották Bent Ramsfjellt, a board tagjává pedig 

Toyokazu Ogawát, mindketten az egyedüli jelöltek voltak a pozíciókra. 

● A következő közgyűlés rendezője Szentpétervár lesz. 

Egyéb megbeszélések, workshopok 

● A kongresszuson a WCF vezetői beszámoltak a világkupa-sorozat tavalyi – főként 

pénzügyi – lezárásáról és a szponzorral kudarcba fulladó együttműködésről. Bár a szaldó 
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nem negatív a kínai szövetség közbelépésének következtében, a sorozat idei elmaradása 

miatt erkölcsi kár keletkezett. A folytatást még nem látni, a versenysorozat sikeres volt, de 

a gyermekbetegségeket is megtapasztalták. 

● Bemutatkozott a pekingi téli olimpiai helyszín, az IOC képviselője, Scott Arnold pedig 

bemutatta az új kezdeményezést, a Curling Akadémiát. Az Európai Zona meetingen 

felmerült a WCF versenyek számának csökkentése, és vitákat váltott ki a junior vb-k 

útiköltségének finanszírozása is. 

● A közgyűlést megelőzően két napos értekezést tartott a technikai bizottság, amely egy új 

testület, ennek tagja Nagy György is. A bizottság elég komoly tevékenységet tett már le az 

asztalra rövid létezése ellenére. 

A svéd-magyar programmal kapcsolatos tevékenység: 

● 2019 januárjában Elnök asszony, főtitkár asszony és Kiss Zsolt kétszeres világbajnok 

vegyes-páros játékosunk részt vett a Jönköpingi világkupa állomáson, ahol a Svéd 

szövetséggel együtt beszélgettek egy nagyobb nemzetközi esemény megrendezésének 

lehetőségeiről, feladatairól, pályázatának lehetőségeiről és menetéről. Továbbá több 

témában folyt tudástranszfer. 

● 2019 februárjában a svéd-magyar mentorprogram keretén belül a svéd szövetség főtitkára 

is Magyarországra látogatott. A korábban említett edzői továbbképzés és válogatottak 

közös edzése mellett, lehetőség nyílt együtt curlingezni a világ egyik, hanem a legjobb férfi 

curling játékosával Niklas Edinnel. A programnak óriási népszerűsége volt, a magyar 

Szövetség pedig elkötelezett a folytatás iránt. 

● A program második állomásaként 2019 áprilisában a Nordic Junior Curling Tour (NJCT) 

nemzetközi ifjúsági vegyes-páros tornára kaptunk meghívást, ahol a csapattal tartott 

Kovács Zsuzsanna akkori főtitkár is, aki diplomáciai feladatokat látott el. 

● A mentorprogramról a svéd szövetség képviselőivel személyesen és a WCF elnökség 

tagjaival kiegészülve is egyeztetett Bukta Zsuzsanna. A pályázat módosítása szükséges, de 

a megítélt támogatás már megvan, a költségvetést, az időzítést, a pontos eseményeket kell 

hozzáigazítani. 

● A mentorálás általában az egyik workshop témája volt Cancúnban, amelyen a gyakorlati 

példa a svéd-magyar program volt. Sok jó ötlet felmerült még a kisebb és a nagyobb 

nemzetek részéről. A WCF fejlesztési igazgatója, Scott Arnold lesz valószínűleg a mi 

mentorprogramunknak is a WCF-es segítője. 
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X. Doppingellenes tevékenység, sportorvoslás  
 

A Sportállamtitkárság, a MOB és a Magyar Antidopping Csoport kiemelten kezeli ezt a kérdést, 

ezért számos dokumentumot, iránymutatást küldtek minden hazai sportszövetségnek.

A MOB által bekért szakirányú szabályzatainkat, kimutatásainkat, egyéb jelentéseinket idén is 

határidőre visszaküldtük. A sporttörvény előírásainak megfelelően a játékengedély kiadásának 

feltétele az érvényes sportorvosi engedély. Az ügyvitel megkönnyítése céljából az MCSZ 

megállapodásban van a Bethesda Kórház Sportorvosi Szakrendelésével. 

 

XI. Infrastruktúra, eszközök 
 

A Magyar Curling Szövetség a Curling Sport és Rendezvényszervező Kft. üzemeltetésében lévő 

egyetlen magyarországi versenypályán, a Kamaraerdei Curling pályán bonyolította le valamennyi 

2019. évi országos bajnokságát és a magyar kupát. Toborzó és utánpótlás programokhoz 

eszközöket biztosít a további budapesti jégpályákon. Sportágnépszerűsítési céllal pedig budapesti 

és vidéki egyéb jégpályákon jelenik meg. 

Szövetségünk jelenleg 63 db saját tulajdonú tehermentes curling kővel rendelkezik, amelyek eltérő 

minőségűek. Mindegyik alkalmas toborzó eseményekhez, céges rendezvényekhez és utánpótlás 

programokhoz. 

A szövetség tulajdonában lévő seprűk és csúszó talpak is folyamatos használatban vannak a 

toborzó eseményekhez, céges rendezvényekhez és utánpótlás programokhoz, így az idei évek a 

Szövetség új seprűket és csúszótalpakat szerzett be. A szövetség closest to the button mérőeszköze 

a Kamaraerdei Curling pályán található meg, melyet valamennyi verseny alkalmával használnak a 

versenybírók. 

Az információk folyamatos biztosításához saját weblappal és domain címekkel rendelkezünk. Az 

adminisztratív teendők és verseny lebonyolítási feladatok ellátását a szövetség tulajdonában álló 1 

db számítógép és tartozékai, 1 db nyomtató, 1 db laptop és 1 db táblagép segítette. A munkát egy 

szoftveres nyilvántartó program segítségével és elektronikus számlázó szoftverrel végzi a főtitkár, 

ezekhez vásárolt licencekkel rendelkezik a szövetség. A sporteszközök a Kamaraerdei Curling 

Clubban és a Kőbányai Jégcsarnokban rendeltetésüknek megfelelően a jégpályán vagy a tárolóban 

kerültek elhelyezésre. 

A válogatottak számára kis készlettel rendelkezünk zászlókból és kitűzőkből, igény szerint történik 

rendelés. 

 

Budapest, 2020. április 16. 


