2022. évi Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság

CURLING
IFJÚSÁGI
VEGYES PÁROS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
2022.
Kamaraerdei Curling Club
A Magyar Curling Szövetség rendezésében.

A SZÖVETSÉG KIEMELT TÁMOGATÓI:

2022. évi Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság

A VERSENY CÉLJA:
•
•
•

Curling vegyes páros versenyszám népszerűsítése az utánpótlás körű versenyzők
körében.
A 2022. évi curling ifjúsági vegyes-páros országos bajnoki cím eldöntése.
A Magyar Curling Szövetség ifjúsági korú versenyzői számára játék lehetőség
biztosítása vegyes páros versenyszámban.

VERSENYSZÁM:
Ifjúsági vegyes-páros

1 lány + 1 fiú

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:

2022. május 20.-22.
SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Kiss Bálint
Rókusfalvy András
Dencső Blanka
Deák György
Nagy Gyöngyi

MCSZ Sportigazgató – Szervező Bizottság vezető
Curling Sport és Rendezvényszervező Kft. Ügyvezető
MCSZ Sportszakmai Tanácsadó Testület vezető
MCSZ Elnökségi tag
Felkért tag

NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA
Nevezési határidő:

2022. április 10. (vasárnap) 20.00 óra

Nevezési díj:

25.000.-

A verseny rendezésével kapcsolatos további költségeket a Magyar Curling Szövetség,
fedezi!

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-20212
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2022/ linken keresztül, a nevezési határidő betartásával. Az érvényes nevezéshez szükséges a
25.000,- HUF nevezési díj befizetését igazoló dokumentumot (banki visszaigazolás, ranglista
pontverseny kupon) csatolni.
Egy egyesület több csapatot is nevezhet. Egy páros két játékosának nem kell ugyanahhoz a
sportegyesülethez tartoznia.

Befizetés módja:
A nevezési díjat az MCSZ számlájára (10700079-43187607-51100005) való átutalással
szükséges teljesíteni a nevezést megelőzően. Kérjük a közleményben feltüntetni a verseny nevét
és páros nevét, Pl.: „IFI VPOB Nagy-Nagy”. 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.
A versenyen csak azok a párosok vehetnek részt, akik a nevezési feltételeknek eleget tettek.
VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ:
A nevezett csapatvezetők részére elektronikusan továbbításra kerül és elérhető a
www.curling.hu weboldalon 2022. május 1-től. (Mivel a benevezett csapatok száma alapján
alakul ki a meccsek pontos időpontja.)
MCSZ Versenyszabályzatának 6§ 23.2 alapján: Az Ifjúsági vegyes-páros OB versenykiírását
angol nyelven is el kell készíteni a magyar nyelvű dokumentummal megegyező tartalommal.
A verseny rendezősége fenntartja a jogát, hogy jelen versenykiírástól, illetve a kiadott
programtól különleges és erősen indokolt esetben eltérjen, a WCF szabályait betartva.
RÉSZTVEVŐ PÁROSOK SZÁMA:
A bajnokságra maximum 12 páros nevezését fogadjuk el.
Amennyiben 12 párosnál több duó nevez, a selejtező feltételeiről a Szervező Bizottság dönt.
A VERSENY DÍJAZÁSA:
I.
helyezett páros:
II. helyezett páros:
III. helyezett páros:

érem + kupa
érem + kupa
érem + kupa

EREDMÉNYHÍRDETÉS:
A 2022. évi szezonzáró MCSZ gálán
Érmek átadása a döntőt követően a Kamaraerdei Curling Klubban.
JÁTÉKJOGOSULTSÁG:
A versenyen részt vehet minden játékos, aki:
• tagja a Magyar Curling Szövetség valamely tagegyesületének,
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• MCSZ Versenyszabályzatának 6§ 26. pontja alapján: Egy versenyző akkor
vehet részt a Curling Ifjúsági Országos Bajnokságon, ha a bajnokság évének
júniusának 30. napjáig bezárólag nem tölti be 21. életévét.
• rendelkezik az MCSZ által kiadott 2022. évi versenyengedéllyel, és érvényes
sportorvosi igazolással,
• nevezését a Szervező Bizottságnál igazolni tudja
• 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.
• MCSZ Versenyszabályzatának 6§ 23.3 alapján: Az Ifjúsági vegyes-páros OB-n a
külföldi játékost is szerepeltető párosok száma nem haladhatja meg a kizárólag
magyar játékosokból álló párosok számát.
VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
A Versenyszabályzat 2§ 17.3. pontja alapján:
Ugyanaz a páros az adott verseny szempontjából akkor minősül ugyanannak a párosnak,
ha: az utolsó befejezett Vegyes-páros Országos bajnokságra (Ifi VPOB) nevezett játékosok
körében nem történt változás.
Erősorrend kialakítása a Versenyszabályzat 6§ 16. pontja alapján:
Az Ifjúsági Vegyes-páros OB erősorrendjének kialakítása a következő:
a/ az utolsó befejezett Ifjúsági Vegyes-páros OB végeredményének sorrendjében
b/ az új párosok csökkenő páros összpontszám sorrendben. Az új párosok összpontszámát
a játékosok egyéni ranglista pontszámainak összege adja.
c/ külföldi ifjúsági vegyes-párosok nevezési sorrendben.
Lebonyolítás kialakítása a Versenyszabályzat 6§ 23.9 alapján:
Az Ifjúsági Vegyes-páros OB-n a még ifjúsági korúak jogosultak indulni. Bajnoki cím
elnyeréséhez egy győzelem szükséges.
A lebonyolítás rendszerét a jelentkező párosok számától függően alakítjuk ki.
JÁTÉKSZABÁLYOK:
•

Minden mérkőzés előtt mindkét csapatnak 5-5 perc bemelegítés áll rendelkezésére, az
1 perc hűtést követően. A bemelegítés után a pályán lévő játékosoknak „button”-t kell
dobnia (1+1 perc). Az első endben az a páros a kedvezményezett, amelyik
összességében jobb eredményt ért el a „button” dobásnál.

•

Az időrendben a mérkőzések kezdésének az időpontja van feltüntetve.
Mindkét párosnak 22-22 perc „thinking time” játékidő áll rendelkezésre a 8 end
lejátszásához.

•

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.
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•

A mérkőzés során mind a két páros két-két alkalommal 1-1 perces időkérési
lehetőséggel rendelkezik.

•

Ha az utolsó end befejeztével az eredmény döntetlen, ebben az esetben extra end-del
kell eldönteni a mérkőzés végeredményét. Ha extra end lejátszására van szükség, mind
a két párosnak külön-külön 3 perc játékidő áll rendelkezésére a 8 end befejezéséből
fennmaradó időtől függetlenül.

•

Amennyiben egy párosnak már nincs matematikai esélye a győzelem
megszerzésére, a vesztésre álló duónak fel kell adni a mérkőzést. Erre a 6. end-et
követően van lehetősége.

•

Körmérkőzéses rendszerben, pontegyenlőség esetén kialakuló holtverseny esetén a
WCF szabályai az irányadóak.

•

Az adott szakaszban számításba vett button dobások közül a legrosszabb, vagy a két
legrosszabb eredmény nem számít bele az átlagba.

VERSENYSZABÁLYOK:
•

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

•

Az előre elhelyezett köveket mind a „normál” mind a „Power Play Option” játék esetén
az idevonatkozó WCF szabálynak megfelelően kell elhelyezni.

•

Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a Szervező Bizottság dönt.

•

A versenyen a WCF által elfogadott seprűfejekkel lehet játszani, mindegyik más típus
használata tilos

RUHÁZAT:
•
•
•

A mérkőzéseken nem kötelező az egységes felsőruházat.
Tilos a mérkőzéseken más ország, vagy külföldi klub mezében pályára lépni!
A mérkőzéseken kötelező a legfelül viselt sportruházat jól látható részén (ruházat jobb
karján) a Magyar Curling Szövetség hímzett vagy felvasalt címerét viselni.

ÓVÁS ÉS FELLEBEZÉS:
Az MCSZ érvényben lévő Óvási és Fellebbezési szabályzatának megfelelően
EGYEBEK:
•

A verseny beleszámít a 2021-2022-es ranglista versenybe.
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•

•

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.
A nevezési lap beadásával Versenyző (kiskorú versenyző esetén hozzátartozója)
kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az MCSZ által szervezett
versenyeken, versenyek előtti melegítéseken, versenyek előtti edzéseken, a versenyhez
kapcsolódó rendezvényen vagy egyéb a sportágat népszerűsítő rendezvényen a
versenyzőről a MCSZ által akkreditált személy, szervezet mozgó és állóképet készítsen,
hanganyagot rögzítsen azokat MCSZ szabadon, korlátlan számban és korlátlan ideig
felhasználhassa, átdolgozhassa, kommunikációs csatornáin megjelentesse illetve
harmadik fél számára felhasználásra továbbadhassa. Versenyző (kiskorú versenyző
esetén hozzátartozója) kijelenti, hogy ezen anyagokkal kapcsolatban semmilyen további
igényt, követelést nem támaszt.

FELVILÁGOSÍTÁS:
Kiss Bálint (e-mail: kiss.balint@huncurling.hu)

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Rendezőség!
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