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2022. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság ’B’ liga technikai összefoglaló 

 

 

 

 

 

 

COVID óvintézkedések 

 

Kedves Játékosok! 

 

A pálya üzemeltetőjével egyeztetve a VPOB B teljes időintervalluma alatt legyetek 

kedvesek betartani, az alábbi járványmegelőzési intézkedéseket: 

• a pálya előtti vendégtérbe való belépéskor a fertőtlenítő használata 

KÖTELEZŐ,  

• az öltözőkben és a faházban KÖTELEZŐ a maszk használata,  

• aki rosszul érzi magát, lázas vagy intenzíven köhög, kérjük NE jöjjön a pályára.   

 

A nevezési határidőig (2022. január 24. 20:00 óra) 18 páros jelezte indulási szándékát.   

 

Erősorrend a Versenyszabályzatban foglaltak szerint: 2022. január 16-i aktuális ranglista 

állás alapján 

 

2021. évi VPOB ’A’ liga kiesett párosa: 

• A1: dr. Halász Csilla – Ézsöl Gábor 

 

2020. évi VPOB ’B’ ligában indult párosok: (2021-ben versenynaptár átstruktúrálás miatt 

nem került megrendezésre) 

• A2: Sárai Rita – Beke Viktor – V. helyezés 

• A3: Sasadi Anikó – Barkóczi Péter – VII. helyezés 

 

Új párosok – egyéni ranglista pontszámok alapján: 

• A4: Kalocsai-van Dorp Vera – Kalocsay Ottó: 45,6 + 110,9 = 156,5 pont 

• A5: Miklai Henrietta – Callum Macfarlane: 52,3 + 35,5 = 87,8 pont 

• A6: Hamvas Villő – Palancsa Zoltán: 25,9 + 9,8 = 35,9 pont 

• A7: Pintér Zsuzsanna – Varkoly Zoltán: 19,7 + 12,2 = 31,9 pont 

• A8: Rókusfalvy Orsolya – Czermann Kristóf: 3,2 + 27,9 = 31,1 pont 

• A9: Kiss Anett – Kiss Péter: 14,7 + 7,2 = 21,9 pont 

• A10: Ádám Alexandra – Kéri Dávid: 0,0 + 1,3 = 1,3 pont 
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0 pont miatt nevezési sorrend alapján: 

• A11: Flank-Tanító Dorottya – Flank Gyula: január 21. 11:51 

• A12: Sárköziné Szabó Vivien – Sárközi Richárd: január 24. 11:10 

• A13: Moravcsik-Fecskés Orsolya – Harmati Attila: január 24. 11:11 

• A14: Szabó-Suhai Éva – Rozgonyi Gergely: január 24. 11:12 

• A15: Németh Krisztina – Kalicz Sándor: január 24. 11:13 

• A16: Szerencsés Bea – Ferenci Miklós: január 24. 11:14 

• A17: Koczur Bernadett – Tamás Attila: január 24. 11:15 

• A18: Pécsiné Zelinger Regina – Kovács Ádám: január 24. 11:16 

 

Csoportok beosztása az MCSZ versenyszabályzatának 6§ 15. pontja alapján. A és B csoportot 

követően kerültek beosztásra a C és D csoport párosai. 

 

A nagy létszámú jelentkezésre tekintettel a Magyar Curling Szövetség nem állapít meg 

se alapszakasz kiegészítési díjat, se rájátszás díjat! 

 

A 2022. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság ’A’ liga nevezés száma végett, az első 5 

vegyes-páros jut fel a ’B’ ligából! 

 

Lebonyolítás: 

• Alapszakasz: A, B – 5 csapatos csoportok, C, D – 4 csapatos csoportok kerültek 

kijelölésre, ahol a csoportokon belül Round Robin kerül lebonyolításra. – 2022. 

február 18-20. és február 25. 

• Az ’A’ és ’B’ csoport I., II. és III. helyezett párosai a Round Robint követően a 

Negyeddöntőbe kerülnek. 

• Az ’A’ és ’B’ csoport további helyezettjei, valamint a ’C’ és ’D’ csoport I. helyezettjei 

rájátszás körökben vesznek a Negyeddöntőbe kerülésért. 

• 8 negyeddöntőbe jutó vegyes-páros győztesei elődöntőt és döntőt / bronz mérkőzést 

játszanak, míg a negyeddöntő vesztesi tovább küzdenek az 5-8. helyért. 

• A negyeddöntőt megelőző rájátszás körökben kieső párosok, valamint a ’C’ és ’D’ 

csoport II., III. és IV. helyezett párosai helyosztó mérkőzéseken vesznek részt. 

• A helyosztó mérkőzések szolgálnak a párosok közötti rangsorolásra az alábbiak miatt: 

o 2022. évi VPOB A ligába feljutott párosok sorrendjének meghatározása 

o 2022/2023. évi szezon VPOB B ligában maradt párosok sorrendjének 

meghatározása 

o 2022/2023. évi szezonban elinduló VPOB C ligájának sorrendjének 

meghatározása (VPOB A liga mellett a VPOB B liga keretszáma is rögzítésre 

kerül és bevezetésre kerül a VPOB C liga.) 

• Helyosztó és rájátszás mérkőzések: 2022. február 26-28. 

 

A 2022. 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 2021 októberi 

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

1.amazonaws.com/media.worldcurling.org/media.worldcurling.org/wcf_worldcurling/2021/1

0/11092643/2021-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. 

 

Pályára lépés feltétele a 2022. évi játékengedély, melynek részét képezi a sportorvosi 

vizsgálat. 

 

Az időrendben szereplő időpontok a mérkőzés kezdetének időpontjai. Az alapszakasz 

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

rájátszás/helyosztók folyamán a kiírt időpont előtt 15 perccel előbb kezdődik az első 

melegítés) 

 

A travel time-t külön időt is láthatóvá teszik a versenybírók. A pálya két végének elérhetősége 

miatt a travel time ideje az edzőhöz közelebbi oldalhoz 20 másodperc, a túlsó oldali házhoz a 

travel time 40 másodperc. 

 

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

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

adott end első kövét, ezt követően a bírók elindítják az adott csapat 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 való kommunikáció, abban 

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

kötelező megvárni a kicsúszást. 

 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.worldcurling.org/media.worldcurling.org/wcf_worldcurling/2021/10/11092643/2021-The-Rules-of-Curling.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.worldcurling.org/media.worldcurling.org/wcf_worldcurling/2021/10/11092643/2021-The-Rules-of-Curling.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.worldcurling.org/media.worldcurling.org/wcf_worldcurling/2021/10/11092643/2021-The-Rules-of-Curling.pdf

