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2020. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság ’B’ liga technikai összefoglaló 

 

 

 

 

 

A nevezési határidőig (2020. október 9. 22:00 óra) 8 páros jelezte indulási szándékát.  A 

versenykiírástól eltérően a verseny október 21–25. között kerül megrendezésre.  

 

Erősorrend a Versenyszabályzatban foglaltak szerint: 

2020. évi VPOB ’A’ liga kiesett párosa: 

• A1: Nagy Laura – Nagy Viktor 

 

2019. évi VPOB ’B’ ligában indult páros: 

• A2: Major-Zéman Adrienn – Major Gergely 

 

Új párosok – egyéni ranglista pontszámok alapján (2020.10.04-i állást tekintettük 

irányadónak) 

• A3: Joó Linda – Tatár Lőrinc (94,8+96,7=191,5 pont) 

• A4: Biró Bernadett – Szabó Gergely (45+140,2=185,2 pont) 

• A5: Szabó Enikő – Fóti Balázs (7,5+72,3=79,8 pont) 

• A6: Nagy Lola – Kárász Raul (0+6,8=6,8 pont) 

• A7: Sárai Rita – Beke Viktor (0,9+0,9=1,8 pont) – nevezési sorrend 

• A8: Sasadi Anikó – Barkóczi Péter (0,9+0,9=1,8 pont) – nevezési sorrend 

 

8 csapatos lebonyolítás: 

• Alapszakasz: Round Robin (2020. október 21. – október 25.) 

• Rájátszás: Elődöntő, döntő (2020. október 25.) 

 

A 2020. évi Vegyes-páros Országos Bajnokságának ’B’ ligájára jelentkezett kerekesszékes 

párosok nem juthatnak fel az ’A’ ligában! Továbbá a kerekesszékes párosoknak való 

rendelkezésre álló gondolkozási idő 30 perc, extra end esetén 4perc 30másodperc! A 

kerekesszékes vegyes-páros curlingre vonatkozó speciális szabályokat a 2020 októberi 



2 

 

WCF szabálykönyv 21-22. oldalán olvashatóak. https://s3.eu-west-

1.amazonaws.com/media.worldcurling.org/media.worldcurling.org/wcf_worldcurling/2020/1

0/13151044/2020-The-Rules-of-Curling.pdf 

Kerekesszékes vegyes-párosok nem söpörnek, a mérkőzéseik alatt engedélyezett egy segítő 

bent léte, aki tartja az éppen csúsztató játékos kerekesszékét. Taktikai instrukciók adása és a 

játék menetébe való beleszólása szigorúan tilos! 

 

Csak a WCF szabályai szerint érvényben lévő seprűfej típusok használhatók a 

bajnokság teljes időtartamában. 

 

Az időrendben szereplő időpontok a mérkőzés kezdetének időpontjai. Az alapszakasz 

folyamán az első bemelegítés, az időrendben szereplő időpont előtt 20 perccel kezdődik! (A 

rájátszás folyamán a kiírt időpont előtt 15 perccel előbb kezdődik az első melegítés) 

 

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 45 másodperc. 

 

Az endek közötti szünetet jelző idő lejárta előtt az adott end első kövét eldobni nem 

engedélyezett. Az ezt követő 10mp áll a párosok rendelkezésére, hogy elindítsák az adott 

end első kövét, ezt követően a bírók elindítják az adott páros gondolkozási idejét. 

Ugyanez vonatkozik a félidei szünetre is. 
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