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I. Az MCSz 2021. évi szervezeti működése 

A főtitkári pozíciót 2021. január és augusztus között Mihályi Petra, október-novemberben, pedig 

Rozgonyi Gergely töltötte be. A főtitkári pozíció betöltetlensége alatt az operatív irányításért Deák 

György elnökségi tag felelt. A sportigazgató Kiss Bálint. 

MOB delegált Pomázi Gyula Elnök Úr, WCF delegáltak Dencső Blanka elnökségi tag, illetve Nagy 

György.   

Az MCSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság korábbi tagjai visszahívásra és ezzel egy időben az új tagok 

elfogadásra kerültek. Új összetétel: Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd elnök, Dr. Spiczmüller Bence 

ügyvéd és Dr. Balogh Áron Péter ügyvéd. 

 

Az évben összesen nyolc elnökségi ülés került megtartásra, ezek során 59 elnökségi határozat 

született.  

A nyolc elnökségi ülés mind határozatképes volt, általában 4 fő elnökségi tag volt jelen, a főtitkár, 

a sportigazgató és több aktív tag volt a rendszeres résztvevő. Az írásos előterjesztések nagy része 

időben elkészült és eljutott a döntéshozókhoz. Az elnökség tagjai általában aktívan kiveszik a 

részüket az előterjesztések elkészítésében. 

A Basecamp szoftver használatával az elnökségi tagok között változatlanul hatékony a 

kommunikáció, az előterjesztések megvitathatósága, valamint a szoftver az elnökségi ülések alatt 

is nagyon jól biztosítja az aktuális ügyek követhetőségét. 

A Magyar Olimpiai Bizottsággal jó kapcsolatot ápoltunk, az éves egyeztetés az elnök és a főtitkár 

részvételével jó hangulatban telt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a támogatási összegek 

elszámolása és az elszámolások ellenőrzése folyamatos. A támogatási szerződések aláírása és a 

támogatások folyósítása szintén lezajlott. 

 

Az év során megrendezésre kerültek az országos bajnokságok, kijelölésre kerültek a válogatott 

keretek, azok edzői. A válogatott csapatok a támogatásokat az elfogadott költségvetésnek 

megfelelőn megkapták. 

 

II. Válogatott csapataink 2021-es eredményei 

Vegyes-páros VB XV. helyezés 

Junior Lány WJBCC járványhelyzet miatt törölve 

Junior Fiú WJBCC járványhelyzet miatt törölve 

Női Csapat Eb “B” osztály III. helyezés 
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Férfi Csapat Eb “B” osztály IX. helyezés  

Vegyes-csapat VB járványhelyzet miatt törölve 

 

A pandémia miatt a 2020-as Ifjúsági Világbajnokságot követően a 2021. évi is törlésre került. 

Hosszú idő után az első magyar érintettségű világverseny, melyet megrendezett a Világszövetség 

(WCF) az Olimpia miatt is kiemelt jelentőségű vegyes-páros volt. Egyenes ágon, közvetlenül nem 

sikerült kijutni a Téli Olimpiai Játékokra. 2021. decemberében a Vegyes-páros Olimpiai 

Kvalifikációs Tornán a csoportból továbbjutva ugyan, de ezt követően a rájátszásban Korea 

válogatottjától kikapva nem sikerült a kvótát érő helyen végezni. A Szövetség a hatályos 

támogatási rendszer révén a vegyes-páros világbajnoki felkészülését kiemelten finanszírozta, 

továbbá a csapat Olimpiai Kvalifikációs Tornájához kapcsolódó költségeinek fedezésében is nagy 

részt vállalt. 

 

2021. évi Országos Bajnokságok végeredménye: 

A 2021. év is a koronavírus árnyékában telt, így folyamatos korlátozások voltak az MCSZ által 

szervezett versenyeken. Pályabezárásra már nem került sor. Az Ifjúsági Vegyes-páros OB és az 

Egyéni OB az elhúzódott OB-k miatt nem került lebonyolításra. 

Az országos bajnokságok és Magyar Kupa mellett, három kvalifikációs tornát bonyolítottunk le 

(Női-Férfi csapat OKT, vegyes-páros OKT, ifjúsági VB). 

 

Női Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

● Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (6) 

● Alapszakasz menete – Round Robin, rájátszás 
 

Helyezés Csapat név 

I. Vasas Nők 

II. FTC Girl Jam 

III. UTE Team Palancsa 

IV. Hackers 

V. SSC Nők 

VI. UTE Four Four Nők 
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Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

● Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (6) 

● Alapszakasz menete – Dupla Round Robin, rájátszás  

 

Helyezés Csapat név 

I. FTC DreamTeam 

II. Vasas G-Force 

III. Team Tatár 

IV. UTE Férfi 1. 

V. FTC Jaguár 

VI. UTE Four Four 

 

Női – férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga: 

● Koedukált ’B’ liga alapszakasz - Round Robin, nemenkénti rájátszás 

 

Helyezés Csapat név 

I. UTE Four Four Nők 

II. Vasas Ice Ladies 

 

Helyezés Csapat név 

I. UTE Team Tatár 

II. SSC Férfiak 

III. UTE United Leads 

VI. helyezett: Rolling Stones 

 

Junior Országos Bajnokság ’A’ liga: 

 

Lány végeredmény: 

Helyezés Csapat név 

I. Vasas Girling 

II. UTE Junior Lányok 

III. UTE Ifi Lányok 
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Fiú végeredmény: 

Helyezés Csapat név 

I. UTE Team Tatár 

II. Vasas SC Titánok 

III. White Sharks 

 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság: 

● 10 csapat részvétele: Alapszakasz (2 csoport) + rájátszás 

● Bajnokságra jelentkezettek csapata tovább növekedett (2019: 4csapat, 2020: 8csapat) 

 

Helyezés Csapat név 

I. Vasas Mix 

II. Team Kalocsay 

III. FTC Hammer Time 

IV. Dupla Cékla 

V. Fradi Mix 

VI. Ad Hoc 

VII. UTE Four Four 

VIII. SSC Mix 

IX. Rolling Stones 

X. SSC KissBajusz 

 

Vegyes-páros országos bajnokság ’B’ liga: 

● Átstruktúrálás miatt 2021-ben nem, hanem 2022. februárjában a VPOB A liga előtt kerül 

megrendezésre. 

 

Magyar Kupa: 

● Két hétvége alatt került lebonyolításra 

● Tripla ’Knock out’ rendszer, 14 csapat részvételével + helyosztók. A nevezett csapatok 

száma a korábbi évekhez képest itt is növekedett. (2019: 12 csapat, 2020: 11 csapat, 2021: 

14 csapat) 

 

Helyezés Csapat 

I. FTC Girl Jam 
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II. FTC Dream Team 

III. Vasas Ice Ladies 

IV. Team Tatár 

V. G-Force 

VI. Vasas Team Szentannai 

VII. UTE Team Palancsa 

VIII. SSC Nők 

IX. FTC Jaguár 

X. United Leads 

XI. SSC Férfiak 

XII. UTE Four Four 

XIII. Vasas SC Titánok 

XIV. Rolling Stones 

 

Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

● 8 páros: Alapszakasz + rájátszás 
 

Helyezés páros neve 

I. Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt 

II. Szekeres Ildikó – Nagy György 

III. Joó Linda – Tatár Lőrinc 

IV. Dencső Blanka – Szabó Gergely 

V. Szabó Enikő – Fóti Balázs 

VI. Nagy Laura Karolina – Nagy Viktor 

VII. dr. Halász Csilla – Ézsöl Gábor 

VIII. Nagy Lola – Kárász Raul 

  

III. Utánpótlás-nevelés / Sportágnépszerűsítés 

A Magyar Curling Szövetség 2018-2022-es olimpiai ciklusban prioritási pontként kezeli az 

utánpótlásbázis növekedését. Négy új tagegyesülettel bővült a Szövetség: Maros Télisport 

Egyesület (Makó), Győri ETO HC (Győr), Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület 

(Tatabánya), Zempléni Hiúzok (Sátoraljaújhely). Fókuszban a vidéki tömegbázisok kialakítása és 

létesítése szerepelt, a sportág országosan több helyen is ismert legyen, rendszeres foglalkozások 

alakuljanak. 2021-ben megszervezésre került az I. és II. Tatabánya Kupa, valamint az I. 
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Sátoraljaújhely Kupa is. A 3 kupán összesen 17 csapat 68 játékosa vett részt. Győrben egy jeges 

napra települtünk ki szeptember folyamán.  

A kupákon túl a vidéki tömegbázisok számára az MCSZ valamennyi esetben alapszettet biztosított 

(kövek, hack, csúszótalpak, seprűk), illetve szakképzett UEP edzőink segítették kezdetben a helyi 

instruktorokat, akik részt vettek az MCSZ 2021. évi szakemberképzésén. Következő olimpiai 

ciklusra is kiemelt terület marad, így Szekszárd, Dunaújváros, DEAC mellett az Óbuda HA is 

folyatunk ilyen irányú egyeztetéseket. 

A Curling Sport és Rendezvényszervező Kft.-vel együttműködve a Kamaraerdei Curling Clubban 

több nyílt napot is meghirdettünk a 2021. szeptemberétől, összesen 5db-ot, melyen közel 100 

ember ismerkedett meg a sportág alapjaival. 

A Curling Sport és Rendezvényszervező Kft.-vel való megállapodás értelmében a kevésbé 

frekventált időpontokban (jellemzően 11 és 15 óra között) nagyon kedvező feltételekkel biztosít a 

Szövetség számára pályalehetőséget. Sajnos a továbbra is fennálló COVID helyzet miatt, iskolás 

csoportokat nem tudtunk bevonni a programban, annak ellenére, hogy több alkalommal is, több 

iskolával folytattunk megbeszéléseket (Ferencvárosi Sportiskola, Új Alma-Máter Iskola). 

Az EMMI Utánpótlás Edzői Programjában 7 curling edző vesz részt, akik havi térítésben 

részesülnek edzői feladataik ellátásáért. A program csökkenti a szülői terheket és javítja az 

utánpótlás-nevelés hatékonyságát. A program sikerét mutatja, hogy egyre több ifi csapat, és egyre 

több edző érdeklődik a programba való bekerülés iránt. 2021-ben is a már megszokott módon 

pályáztatás útján hirdettünk eredményt, ahová azok az edzők tudtak bekerülni, akik legaktívabban 

és folyamatosan foglalkoznak utánpótlás neveléssel. 

A téli rendezvény időszakban a sportág a cégek kedvelt egyik célpontja is volt, így az évben több 

ilyen típusú rendezvényt szerveztünk meg Budapesten. A cégeken túl a Magyar Curling Szövetség 

és a Testnevelési Egyetem együttműködésre révén a hallgatók téli tábor kurzusában is helyett 

kapott a curling. A Westend Tetőn és a Műjégpályán összesen 150 fővel ismertettük meg a 

sportágat. 

 

IV. Szakemberképzés 

Az UEP oktatóktól elvárás a „Curl BC, 20 weeks Program for Youth Curling” és „Curl BC Skill 

Awards Manual” anyagok használata. A Kanadából beszerzett és lefordított anyagok minden edző 

számára elérhetőek.  

Az Utánpótlás Edzői Programban résztvevő edzők a MET és az EMMI továbbképzésein vettek 

részt. 
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Az évben két alkalommal hirdettünk meg és tartottunk versenybírói képzést, ezzel elősegítve az 

aktív bírói állomány növekedését. Októberben és decemberben is 4-4 új érdeklődő szerzett 

versenybírói minősítését, akik a 2021/2022-es szezonban folyamatosan bíráskodást vállalnak.  

A versenybírói képzés mellett, instruktor képzést is lebonyolítottunk, ahol 18-an vettek részt és 

szereztek elméleti és gyakorlati instruktor minősítést. A képzés oktatói a MCSZ UEP edzői 

Palancsa Zoltán és Sárdi Péter voltak. Az instruktorok közül többen az új vidéki tömegbázisok 

képviselői voltak. 

A 2020/2021-es szezonban felmerülő kérdések és folyamatosan változó szabályok miatt az évad 

elején, 2021. szeptemberében Patonai Ágnes nemzetközi tapasztalattal rendelkező versenybírónk 

vezetésével szabályzat felfrissítő, szabályismertető egyeztetést és beszélgetést tartottunk. WCF 

szabályzatához idomulva az MCSZ is elkészítette a hazai seprű-protokollt, melyet az MCSZ által 

szervezett versenyeken 2022. január 1-től vezet be. 

 

V. Kerekesszékes szakág 

A pandémiás helyzet ellenére a világszövetség meg tudta rendezni a 2021 évi World Wheelchair 

„B” Curling Championshipet, azaz az évente megrendezésre kerülő kerekesszékes csapat 

világbajnokságot. Idén ismételten a Finnországban található Lohja adott helyszínt a versenynek 

2021.04.10-2021.04.15 között. A csapat azzal a céllal utazott ki, hogy a tavalyi elért egy 

győzelemnél legalább egyel többet szerezzen meg. A WCF által korábban számunkra is megküldött 

sorsolást, az indulást megelőző pár hétben többször is módosították, mert számtalan ország lépett 

vissza az indulástól. A mostani versenyen csupán 10 nemzet képviseltette magát a korábbi 15-tel 

szemben. Ugyanakkor ezen csapatok inkább a hátsó régió képviselői voltak, így számunkra az erős 

csapatok maradtak.  

A csapatot alkották:                                           

• Sárai Rita (lead), 

• Sasadi Anikó (second), 

• Beke Viktor (third/skip), 

• Barkóczi Péter (fourth/vice skip) 

 

Ahogy az az eredményekből is látszik, sajnos az első számú célkitűzést nem sikerült teljesíteni, 

azonban a meccsek összességében sokkal szorosabb végeredménnyel értek véget, még úgy is, hogy 

erősebb nagyobb curling hatalomnak számító országok ellen küzdöttünk meg, mint a 2019-es 

világbajnokságon.  
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A 2021-es első félévben a hazai versenyek száma is megcsappant, így összesen egy versenyen 

indult el a csapat itthon. Ez az Országos Csapat Bajnokság „B” ligája volt, ahol a kerekesszékes 

csapat ép játékosok ellen tudott játszani 5 mérkőzést. A csapat a 6. helyen végzett. A versenyt a 

Kamaraerdei Curling Clubban rendezték meg 2021.01.15-2021.01.31 között három különböző 

hétvégén. A játékosainknak mindig jó lehetőség gyakorlásra, ha nem csak kerekesszékes sportolók 

ellen játszhatnak, így ez a verseny is hasznos volt tapasztalatszerzés szempontjából. A hazai ép 

mezőnyben is egyre szorosabb mérkőzéseket játszanak. 

A csapat a 2021-es év II. félévében 2 hazai versenyen vett részt.  

Szezonnyitó kupa: Ahogy az általában a hazai versenyeken lenni szokott, 11 ép játékosokból álló 

csapat közül került ki minden mérkőzésen az ellenfelünk. Egy győzelmet sikerült szereznie a 

csapatnak, azonban sok mérkőzésen csak 3-an tudtak kiállni, mivel a csapat irányító játékosa, 

Barkóczi Péter sajnos nem tudott részt venni az összes mérkőzésen. Ez nagyban hátráltatta a 

játékosaink teljesítményét. Összességében egy remek lehetőség volt, hogy egy hosszabb jég nélkül 

töltött időszak után játékosaink visszarázódjanak a jeges közegbe és felelevenítsék a technikai 

tudásukat. 

Magyar kupa: A szintén hazai rendezésű Magyar kupa az országos bajnokságokat követően a 

második legrangosabb verseny. A magyar csapatok közül az élvonalban szereplők megmérettetik 

magukat ezen a versenyen. Ahogy a szezonnyitó kupán, úgy ezen a versenyen is 1 győzelmet 

sikerült szereznie a csapatnak, hasonló feltételek mellett, mint a szezon elején. Játékosaink 

teljesítménye jobbnak bizonyult, azonban az ellenfelek is erősebb színvonalat képviseltek. 

 

Az edzésmunkához idén csatlakozott egy másodedző is Jakab Zoltán személyében. Ő a technikai 

és a taktikai hiányosságokat próbálja majd a jövőben kiegészíteni a csapat számára. 

Sportpszichológussal is elkezdtünk dolgozni Dr. Lénárt Ágota személyében. A közös munka 

nagyon jól indult, így az idei évben a csapat célja, hogy a közös munkát folytassa és hangsúlyt 

fektessen a mentális fejlődésre. 

2021 második felében a nyár folyamán száraz edzéseket végeztek játékosaink, jégre lépni csak 

szeptemberben tudtak először. A jégen töltött idő heti 2-szer 2 óra, amely edzéseken sajnos ebben 

az időszakban csak hárman tudtak részt venni.  

 

VI. Sajtókapcsolatok 

Az MCSz kiemelten fontosnak tartotta 2021-ben is, hogy sportolóink sikerei, a hazai bajnokságok 

eredményei minél gyorsabban minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak. A sportág megítélése 
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szempontjából fontos tényező annak általános ismertsége, ezért fontos feladat volt, hogy a 

sikerekről több platformon keresztül kommunikáljunk.  

 

Az MCSZ honlapjának kezelése 

A curling.hu indulása óta ez az MCSZ elsődleges kommunikációs csatornája a sportág iránt 

érdeklődők felé. Itt jelentetünk meg versenybeszámolókat, interjúkat, felhívásokat, amelyeket a 

Facebook-on osztunk meg. A honlapon elérhetőek az MCSz programjai, nyílt napjai és a céges 

rendezvények lehetőségei is. 

A Szövetség hivatalos közlendőit, hirdetményeit a curling.hu-n tesszük közzé, és osztjuk meg itt. 

Illetve nagyobb versenyek előtti beharangozókat, versenyek utáni eredményeket, valamint 

játékosokkal és edzőkkel készített interjúkat jelentetünk meg a honlapon, és osztunk meg a 

Facebook-oldalon. Az oldalhoz szerkesztői jogosultsága van  Dencső Blanka elnökségi tagnak, 

Kiss Bálint sportigazgatónak és több a szövetségben dolgozó munkatársnak is.  

 

VII. Nemzetközi kapcsolatok 

2021-ban Magyarország WCF képviseletét Dencső Blanka és Nagy György látta el delegáltként.  

Az éves kongresszus online formában került megrendezésre 

 

A 2021. évi WCF AGA Elnöki köszöntőjében ismét volt magyar említettség: bemutatták Bardocz-

Bencsik Mariannt, mint új tagot, aki a Világszövetség kommunikációs csapatát erősíti a jövőben. 

 

Belleli Lajos a Világszövetség Technikai Bizottságának a tagja lett. 

 

VIII. Doppingellenes tevékenység, sportorvoslás  

MACS pályázatán doppingellenes felvilágosító előadásra pályázatot nyújtottunk be, amelyen az 

MCSZ nyert. Ennek segítségével megrendeztük a tervezett 2021/2022-es szezont megelőző 

Doppingellenes tájékoztatót, ahol az előadó a MACS vezetője Dr. Tiszeker Ágnes volt. 

A 2021. szeptember 17-i képzés online formában került megrendezésre, melyet mind a MACS, 

mind az MCSZ támogatott. Az MCSZ tájékoztatásában szerepelt, hogy a válogatottakból minimum 

1 fő, az ifjúsági csapatokból minimum 2 fő, illetve az UEP edzők részvétele kötelező, ezzel is 

segítve az ilyen irányú felkészültséget. + az UEP edzőknek a támogatási időintervallum alatt 

minimum 1 doppingellenes képzésen való részvétel kötelező (EMMI-MET szabály), így edzőinket 

ennek kapcsán is tudtuk segíteni. A részvétel 20-25fő között mozgott. 
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Peking 2022 kapcsán a 2 kiemelt vegyes-párosunk (Szekeres-Nagy, Palancsa-Kiss) holléti 

nyilvántartásának felügyelete és tájékoztatása, több ilyen irányú dokumentum kitöltése és leadása 

a MACS, vagy MOB felé. Drog és dopping teszten is részt vettek 1-1 alkalommal a párosok. 

Hunado rendszerében való játékosok regisztrációjának megvalósulása (Utóbbi 2 évben kiemelt 

versenyen dobogón végzett játékosnak kötelező a Hunadó/MACS rendszerében regisztrálni) 

 

IX. Infrastruktúra, eszközök 

A Magyar Curling Szövetség a Curling Sport és Rendezvényszervező Kft. üzemeltetésében lévő 

egyetlen magyarországi versenypályán, a Kamaraerdei Curling pályán bonyolította le valamennyi 

2021. évi országos bajnokságát és a magyar kupát. Toborzó és utánpótlás programokhoz 

eszközöket biztosít a további budapesti jégpályákon. Sportágnépszerűsítési céllal pedig budapesti 

és vidéki egyéb jégpályákon jelenik meg. 

 

Szövetség a 2020. évi kőszett beszerzését követően, a növekvő tömegbázisokra való tekintettel 

nagy eszközbeszerzést hajtott végre, ahol hack-et, csúszótalpakat, seprűket, tartalék fogantyúkat, 

illetve a curling ház elkészítéséhez szükséges „karistolót”. Az eszközökön túl a tagság számára 

seprűfej rendelést hajtottunk végre. 

2021 év végén Kanadából elindítottunk egy lézeres mérőműszer beszerzését is, hogy a bajnokságok 

folyamán az egyik legmodernebb eszközt tudjuk használni. A DRK ruházati szponzornak 

köszönhetően válogatottjainkon túl a teljes tagságnak kedvezményes beszerzést tudtunk 

biztosítani. 

Infrastrukturális vonalon párhuzamosan több jégpályával folytatunk egyeztetést, illetve több 

anyagot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Minisztériumához és a Magyar Olimpiai Bizottsághoz. 

A Nemzeti Korcsolyázó Központ mellett, meglévő létesítményen belül egy, vagy két csík 

elhelyezhető a Győrben a Nemak jégcsarnokban. Tatabányán meglévő gépészetről jégpálya mellett 

alakítható ki 2-3 sheet-es curling pálya. Miskolcon meglévő létesítményben tervezünk kialakítani 

curling csarnokot, ehhez a korábban felsorolt szervezet mellett a Világszövetség elérhető 

forrásaival is szeretnénk élni. 

A Magyar Jégkorong Szövetséggel és a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséggel is folyamatos 

kapcsolatban voltunk a témával kapcsolatban. Az MJSZ-től egy országos kataszter listát kaptunk, 

illetve az MJSZ-el és a MOKSZ-al közösen is pályázunk. 

 

Az információk folyamatos biztosításához saját weblappal és domain címekkel rendelkezünk. Az 
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adminisztratív teendők és verseny lebonyolítási feladatok ellátását a szövetség tulajdonában álló 1 

db számítógép és tartozékai, 1 db nyomtató, 1 db laptop és 1 db táblagép segítette. A munkát egy 

szoftveres nyilvántartó program segítségével és elektronikus számlázó szoftverrel végezzük, 

ezekhez vásárolt licencekkel rendelkezik a szövetség. A sporteszközök a Kamaraerdei Curling 

Clubban és a pályán található tárolóban kerültek elhelyezésre. A tároló 2021-ben felújításra került, 

így az eszközök már rendezetten tárolhatóak.

 

 

 

 

Budapest, 2022. április 11. 


