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2021. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság ’A’ liga technikai összefoglaló 

 

 

 

 

 

A nevezési határidőig (2020. október 9. 22:00 óra) 3 páros jelezte indulási szándékát. A 

további 5 páros a 2020. évi Vegyes-páros OB ’B’ ligáján vívhatta ki az indulási jogot.  

 

Erősorrend a Versenyszabályzatban foglaltak szerint: 

2020. évi VPOB ’A’ liga alapján: 

• A1: Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt 

• A2: Szekeres Ildikó – Nagy György 

• A3: dr. Halász Csilla – Ézsöl Gábor 

 

2020. évi VPOB ’B’ liga alapján: 

• A4: Joó Linda – Tatár Lőrinc 

• A5: Nagy Laura Karolina – Nagy Viktor 

• A6: Biró Bernadett – Szabó Gergely 

• A7: Szabó Enikő – Fóti Balázs 

• A8: Nagy Lola – Kárász Raul 

 

8 csapatos lebonyolítás: 

• Alapszakasz: Round Robin (2021. február 4-7.) 

• Rájátszás: Elődöntő, döntő (2021. február 8-10.) – A rájátszásban jutott párosok 

számára további 15.000 Ft/párost szükséges befizetni az első pályáralépés előtt. 

 

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 25 perccel kezdődik! (A 

rájátszás folyamán a kiírt időpont előtt 20 perccel előbb kezdődik az első melegítés). 
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A bemelegítési idő a korábban publikálásra kerülő versenykiírástól eltérően nem 6, 

hanem 7 perc. A legfrissebb WCF szabálykönyvnek megfelelően! 

 

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, a túlsó oldali házhoz a 

travel time 45 másodperc. A versenybírók ezt követően elindítják az 1 percet, amely az 

időkérésre áll rendelkezésre a párosok számára. 

 

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. 

 

A Versenyszabályzat 6§ 14.6 pontja alapján: 

A WCF Versenyszabályai 6§ j) i. pont alkalmazása az MCSz által szervezett 

versenyeken a következő: A mérkőzések folyamán a félidőn kívüli valamennyi szünetben 

is engedélyezett az edzővel, vagy cserejátékossal való kommunikáció, abban az esetben, 

ha a másik pályán nincs hack-ben tartózkodó játékos. Amennyiben van, úgy kötelező 

megvárni a kicsúszást. 

 

 


