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4. Tájékoztató a 2021. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt 

versenyek teendőiről 

 

A 2020/2021. évi hatályos versenynaptár a 2020. június 30-án került elfogadásra két elnökségi 

ülés közötti írásbeli szavazással. 

 

Kiemelt versenyek 2021. január 1. – május 31.: 

Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga: 

• Időpont: 2021. január 16-17, január 23-24, január 30-31. 

Vegyes-páros Országos Bajnokság ’A’ liga 

• Időpont: 2021. február 4-10. 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság 

• Időpont: 2021. február 19-21, február 26-március 1. 

Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

• Időpont: 2021. március 18-21, március 25-28, április 8-11, április 15-20. 

Ifjúsági Országos Csapatbajnokság: 

• Időpont: 2021. április 23-25. 

Egyéni Országos Bajnokság: 

• Időpont: 2021. május 3-8., döntőnap: május 9 

Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

• Időpont: 2021. május 14-16. 

Teendők: 

• SoftpeelR online eredményközvetítő rendszer előkészítése és folyamatos vezetés – 

Versenybírói Testületvezető, illetve a Testület további tagjai 
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• Világversenyre kvalifikáló országos bajnokságok esetén a szőnyeg folyamatos 

alkalmazása és két mérkőzésenként való cseréje - Versenybírói Testületvezető, illetve a 

Testület további tagjai.  

• Button mérőműszer folyamatos ellenőrzése a bajnokságok megkezdése előtt + elem 

biztosítása a pályán – Versenybírói Testületvezető 

• Verseny előtti teendők: versenykiírás előkészítése és publikálása, nevezések megnyitása 

és fogadása, szükséges névtáblák, bírói beosztás, időrend és technikai összefoglaló 

elkészítése. Feladatok és felelősök kiosztása. – Főtitkár, Sportigazgató 

• Verseny alatti teendők: eredmények folyamatos publikálása (online, email, honlap), 

vitás szituációk azonnali kezelése – Főtitkár, Sportigazgató 

• Verseny utáni teendők: végeredmény, button eredmények publikálása, érem átadás a 

bajnokság végeztével - Főtitkár, Sportigazgató, Elnökség 

• A Kamaraerdei Curling Club által előírt korlátozások tájékoztatása és betartatása az 

MCSZ által szervezett rendezvényeken. Szükséges eszközök beszerzése – Főtitkár, 

Sportigazgató  

 

Aktuális: 

• Járványmegelőzési intézkedések fegyelmezett betartása 

• Online bírói összefoglalók a bajnokságok előtt 

• Sportigazgatói rövid összefoglaló az adott bajnokság első mérkőzése előtt. 

• OCSB ’B’ liga döntőhétvégéje következik. Kiderül kik jutnak fel a 2021. évi OCSB A 

ligába.  

• Vegyes-páros előkészületek rendben, megcsináltunk mindent 

• Vegyes-csapat versenyt megelőző teendők folyamatban. Időrend és technikai 

összefoglaló ma, vagy holnap kimegy a csapatvezetőknek (január 28-29).  

• OCSB A ligára megvan minden, a B liga győztesek nevével kiegészítjük az időrendet. 

• Legközelebbi nevezés nyitás az Ifi OCSB, jövőhét végén várható. 

 

2021. január 28. 

Kiss Bálint 


