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Óvás okának részletes leírása, a megszegett szabály pontos megjelölésével:  

A 3. end kezdetén az UTE Férfi 1. csapata cserét hajtott végre, amelynek során az addig Lead-et játszó 

játékos elhagyta a pályát és helyette dr. Balázs Dávid lépett a pályára. A csapat egyúttal a line-up-ot is 

megváltoztatta oly módon, hogy az addig second-öt játszó Nagy Viktor lead pozícióba került, az addig 

third-öt játszó Callum Macfarlane second pozícióba került, dr. Balázs Dávid pedig third pozícióban 

kezdett játszani. A cserét követően minden játékos pozíciója változott Czermann Kristóf kivételével. 

Miután Nagy Viktor eldobta a 3. end kezdő kövét vettem észre, hogy a csere az addig line-up-ot is 

megváltoztatta. Technikai időt kértem és jeleztem a bírónak, hogy nem értek egyet a csere 

szabályosságával. A bíró megerősítette, hogy a csere szabályosan történt. Ezt tudomásul vettem és 

folytattuk a mérkőzést.  

A mérkőzést követően jeleztem a bírónak, hogy a meccslapot csak azt követően fogom aláírni, hogy 

elolvastam a szabálykönyvet és magam is meggyőződtem a történtek szabályosságáról. 

A szabályok áttekintése után csapatom meggyőződött arról, hogy a végrehajtott csere során a csere 

és az azt követő játék is szabálytalanul zajlott, mert az UTE Férfi 1.-nek a cserében résztvevő játékosai 

saját seprűjükkel játszottak tovább és nem az adott pozícióhoz tartozó seprűvel. 

Callum Macfarlane-nek egyedül a csapatban kék seprűnyele van és világos szürke seprűfeje. 

Nagy Viktornak sötét seprűfeje van, ezüst-fekete seprűnyéllel és van rajta óra. 

A játékot megkezdő leadnek sötét seprűfeje van, ezüst-fekete seprűnyéllel, viszont nincs órája a 

seprűn. 

A csere során Balázs Dávidnak kellett volna megkapnia Callum Macfarlane seprűjét, ez nem történt 

meg, Callum Macfarlane a saját seprűjével játszotta végig a mérkőzést. 

Nagy Viktornak el kellett volna vennie a korábbi lead seprűjét, ez nem történt meg a saját seprűjével 

játszotta végig a mérkőzést.  

Nagy Viktornak oda kellett volna adnia a seprűjét Callum Macfarlane-nek, ez sem történt meg, mivel 

mindketten a saját seprűjükkel játszottak végig. 

Balázs Dávid a saját seprűjét hozta a pályára, ezért új seprűfej került a pályára. 

A fentiekkel az UTE Férfi 1. sorozatosan megszegte a Versenyszabályzat 3.e) és 3.g) pontjait. 



 

Óvást alátámasztó bizonyítékok:  

A mérkőzésről készült videofelvételen nyomon követhetőek a fent leírt események. A csere 

folyamata a 37:40 perctől látható. 

Javaslom megkérdezni az UTE Férfi 1. játékosait, hogy a szabályoknak megfelelően elcserélték-e 

egymás között a seprűiket. 

Óvási díj befizetésének igazolása: bankbizonylat mellékelve 

 

További megjegyzés: A 3. end első kövének eldobása során az UTE Férfi 1. már megszegte a játék 

szabályait, mert a seprűk keveredtek. Ekkor jeleztem a bírónak, hogy a csere szabálytalanul történt. 

Megítélésem szerint a bírónak ekkor a játék szabályainak ismeretében ellenőriznie kellett volna a 

csere teljes szabályszerűségét, beleértve a seprűk cseréjét is.  

Ez nem történt meg és a játék szabálytalanul zajlott. 
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