2021. évi Ifjúsági Világbajnoki Kvalifikációs Torna

CURLING
IFJÚSÁGI
VILÁGBAJNOKI
KVALIFIKÁCIÓS TORNA
2021.
Kamaraerdei Curling Club
A Magyar Curling Szövetség rendezésében.
A SZÖVETSÉG KIEMELT TÁMOGATÓI:
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A VERSENY CÉLJA:
• Az utazó keretek kijelölése a 2022. évi WJBCC-re (Ifjúsági B csoportos világbajnokság).
• Versenyzési lehetőség biztosítása junior korú játékosok számára
• A kvalifikáló csapatok elfogadják, hogy a kvalifikációs tornák részvételhez kapcsolódó
reklámfelületek az MCSZ tulajdona, annak értékesítéséhez az MCSZ írásos engedélye
szükséges.
VERSENYSZÁMOK:
Az MCSZ Versenyszabályzatának 6§ 14.1 pontja érvényes, mely szerint: A WCF Játékszabályai
3§ f) pontjától eltérően, az MCSZ által rendezett Ifjúsági Világbajnoki Kvalifikációs Tornájának
esetében a torna teljes időintervallumára 2 csere játékos nevezhető. Az adott mérkőzésre a
meccslapra hivatalosan beírható játékosok száma összesen 5 (4 fő kezdő játékos + 1 fő
cserejátékos).
•
•

Lány csapat (6 fő, mérkőzésenként 4 fő + 1 fő csere lehetőség)
Fiú csapat (6 fő, mérkőzésenként 4 fő + 1 fő csere lehetőség)

A VERSENY HELYE:
Kamaraerdei Curling Club
Budapest XI. kerület, Susulyka utca
A VERSENY RENDEZŐJE:
MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
A VERSENY IDŐPONTJA:
2021. október 29. – november 1.
A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI:
Kiss Bálint
MCSZ Sportigazgató – Szervező Bizottság vezető
Deák György
MCSZ Elnökségi Tag
Rókusfalvy András
Curling Sport és Rendezvényszervező Kft. Ügyvezető
Dencső Blanka
MCSZ Sportszakmai Tanácsadó Testület vezető
Nagy Gyöngyi
Utánpótlás edző
NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA:
Nevezési határidő: 2021. október 1. (péntek) 18:00 óra
Nevezési alapdíj: 20.000- Forint/csapat
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Nevezés: A nevezési szándékot a Magyar Curling Szövetség részére kérjük elküldeni az MCSZ
weboldalán a http://www.curling.hu/nevezes-az-mcsz-altal-szervezett-versenyekre-2021-2022/
linken keresztül a nevezési határidő betartásával. Az érvényes nevezéshez szükséges a nevezési díj
befizetését igazoló dokumentumot (banki visszaigazolás, ranglista pontverseny kupon) csatolni.
Egy egyesület több csapatot is nevezhet.
Alapdíjon túl fizetendő:
- 2 csapat esetén:
• döntő(k): - Ft/csapat
-

3 csapat esetén:
• alapszakasz: - Ft/csapat
• döntő(k): 10.000 Ft/csapat

-

4 csapat esetén:
• alapszakasz: 10.000 Ft/csapat
• döntő(k): 10.000 Ft/csapat

-

5 csapat esetén:
• alapszakasz: 20.000 Ft/csapat
• döntő(k): 10.000 Ft/csapat

Befizetés módja: A nevezési díjat az MCSZ számlájára (10700079-43187607-51100005) való
befizetéssel, átutalással szükséges teljesíteni a nevezést megelőzően. Átutalás esetében kérjük a
közleményben feltüntetni a Ifi Kvali címszón túl a befizető csapat nevét. Az erről kapott
bizonylatot a nevezés során kötelező csatolni. A nevezési ív beérkezésétől számított 48 órán belül
küldünk egy visszaigazoló e-mailt, ha ez nem érkezik meg, Kiss Bálint Sportigazgatót keressék a
versenykiírás végén található elérhetőségeken.
VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ:
A nevezett csapatvezetők részére elektronikusan továbbításra kerül és elérhető a www.curling.hu
weboldalon 2021. október 8-tól, valamint a résztvevő csapatok kapcsolattartójának e-mailen is
kiküldésre kerül. A verseny rendezősége fenntartja a jogát, hogy jelen versenykiírástól, illetve a
kiadott programtól különleges és erősen indokolt esetben eltérjen, a WCF szabályait betartva.
Mind a férfi, mind a női győztes csapat tagjainak a kvalifikációt követő 8 napon belül
regisztrálniuk kell magukat a MACS oldalán
JÁTÉK JOGOSULTSÁG:
Az MCSZ Versenyszabályzatának 11§ 10.3 pontja alapján:
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A jelentkezett csapatok számát nem korlátozzuk, de feltételhez kötjük: A nevezett csapat legalább
2 játékosának, a verseny lebonyolításának kezdetekor minimum 1 éve rendelkeznie kell érvényes
játékengedéllyel.
Továbbá a versenyen részt vehet minden csapat, amely:
• a csapatban szereplő játékosok mindegyike 2000. június 30. után született, s ezt a verseny
napján személyi-, vagy diák igazolványával igazolni tudja.
• nevezését és a nevezési díj befizetését adott esetben a Szervező Bizottságnál igazolni tudja,
• egyesülete tagja a Magyar Curling Szövetségnek,
• a csapatban szereplő játékosok mindegyike rendelkezik az MCSZ által kiadott 2021. évi
versenyengedéllyel, érvényes sportorvosi engedéllyel,
• a verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait betartja,
• a verseny kiírását, szabályait és előírásait magára nézve kötelezően elfogadja
• a viselkedésével a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja.
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
Az MCSZ Versenyszabályzatának 11§ 10.5 pontja alapján, a lebonyolítás konkrét részleteit a
jelentkező csapatok számától függően alakítjuk ki.
• 1 csapat esetén: A csapat automatikusan elnyeri a jogot a Világbajnokságra való indulásra.
• 2 csapat esetén: Az egyik csapat 4 győzelméig tartó mérkőzéssorozata két csapat között.
A négy győzelmet előbb megszerző csapat utazhat a Világbajnokságra.
• 3-4-5 csapat esetén: Dupla round robin, tehát 2 teljes kör, mely az alapszakaszt képezi, ezt
követően az egyik csapat 3 győzelméig tartó döntő mérkőzéssorozatot kell játszani. A
három győzelmet előbb megszerző csapat utazhat a Világbajnokságra.
• 6, vagy annál több csapat esetén: Szimpla round robin, mely az alapszakaszt képezi. Majd
négyes döntő következik. A négyes döntőjébe jutott csapatok az egyik csapat 3 győzelméig
tartó mérkőzéssorozaton vesznek részt. A három győzelmet előbb megszerző csapat
utazhat a Világbajnokságra.
A Kvalifikációs tornán nemenként győztes csapaton a csapat edzőjének, maximum 1
változtatási lehetőség engedélyezett!
VERSENYSZABÁLYZAT:
•

A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók. (A
szabályok a www.curling.hu honlapról, továbbá a WCF honlapjáról letölthetők.)

•

Az alapszakaszban a mérkőzéseket megelőzi, a mindkét csapat számára biztosított, 5+1
perc bemelegítés és 2-2 button dobás, a WCF szabályai alapján.
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• Amennyiben egy csapatnak már nincs matematikai esélye a győzelem megszerzésére, a
vesztésre álló csapatnak fel kell adni a mérkőzést.
• A mérkőzések 8 endig tartanak. A csapatoknak kötelező legalább 6 endet lejátszania. Egy
csapat számára 30 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre mérkőzésenként. Amennyiben
8 end után az állás egyenlő, extra end(ek)re kerül sor.
• Az időrendben a mérkőzések kezdésének időpontjai vannak feltüntetve. Minden mérkőzés
előtt a fent részletezett módon a csapatoknak melegítésre van lehetőségük.
• A mérkőzéseket minimum 3 fős csapattal lehet elkezdeni, illetve lejátszani.
• A mérkőzés folyamán a 4. end után 5 perces szünetre kerül sor, amely alatt a játékosok
elhagyhatják a játékteret és kommunikálhatnak az edzőjükkel is. A szünetben a pálya
egyszeri „moppolására” kerül sor.
• A versenyen a WCF által elfogadott serpűfejekkel lehet játszani, mindegyik más típus
használata tilos.
• A továbbjutás esetén kialakuló pontegyenlőség esetén az alábbi szempontokat vesszük
figyelembe:
1. egymás elleni eredmény
2. jobb „Button átlag”
3. jobb „legjobb Button dobás” eredmény
4. sorsolás
• Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetést adhat, kiállíthat, a kirívóan
sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja a további versenyzésből
•

Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a szervezőbizottság dönt.

RUHÁZAT:
•
•

Az egységes felsőruházat (pulóver) kötelező.
A mérkőzéseken kötelező a sportmez jobb ujján a Magyar Curling Szövetség hímzett
címerét viselni. Az embléma viselését kiváltja, ha a felsőruházat bármely jól látható részén
szerepel az MCSZ logója.

ÓVÁS ÉS FELLEBEZÉS:
Az MCSZ érvényben lévő Óvási és Fellebbezési szabályzatának megfelelően.
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EGYEBEK:
• A verseny beleszámít a 2021-2022-es ranglista versenybe.
• A verseny minden résztvevőjére az MCSZ érvényben lévő Dopping Szabályzata
vonatkozik. Minden játékos köteles magát alávetni egy esetleges doppingvizsgálatnak.
Doppingvétség esetén az idevonatkozó eljárást kell lefolytatni, figyelembe véve az érintett
játékos személyiségi jogait és a MOB által előírt eljárási rendet.

FELVILÁGOSÍTÁS:
Kiss Bálint: kiss.balint@huncurling.hu

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Rendezőség!
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