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A Media Assistance Programról (MAP) és az MCSZ eddigi részvételéről 
 
 
A WCF MAP programjának lényege nemzeti szövetségek sajtóképviselőinek lehetőség biztosítása 
világversenyen való részvételre. Két kritériumnak kell megfelelnie a pályázó szövetségnek: 
sajtóképviselőjének a WCF hivatalos szálláshelyén kell laknia, valamint a verseny alatt segítenie kell a 
WCF Media & Communications csapatának munkáját. Emellett a program fő célja, hogy résztvevői az 
otthoni sajtót tájékoztassák a versenyről. 
A MAP szabályai szerint a WCF a szállásköltséget vállalja magára, míg az utazási költséget és az 
étkezés költségét a nemzeti szövetségnek kell biztosítania a résztvevőnek. (Az étkezés támogatásától 
a gyakorlatban el szoktunk tekinteni.) További szabályozás, hogy egy nemzeti szövetség egy 
szezonban kétszer részesülhet MAP-támogatásban, és előnyt élveznek azok a pályázók, akik nemzeti 
csapata szerepel adott versenyen. 
 
Az MCSZ a 2014-es idénytől vesz részt a MAP-ban, eddig mindannyiszor én képviseltem a 
Szövetséget a versenyeken. Első alkalommal a 2014-es szezonban pályázott a programban való 
részvételre a MCSZ, akkor vegyes-páros és szenior világbajnokságon vettem részt. A következő 
idényben először a férfi és a női „B” csoportos Európa-bajnokságon vettem részt, majd ugyancsak a 
vegyes-páros és szenior világbajnokságon. 
 
 
 

Az MCSZ részvételi lehetőségei a MAP-ban a 2015-2016-os idényben 
 
Az MCSZ-nek a 2015-2016-os idényben is két alkalommal van lehetősége részt venni a MAP 
programban. 
 
2015 júniusában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága felvette a 2018-as Téli 
Olimpia programjába a vegyes-páros szakágat. Mivel ez Szövetségünk legeredményesebb szakága, 
sajtós szempontból a legfontosabb a 2016-os vegyes-páros (és szenior) világbajnokságon való 
részvétel (Karlstad, SWE, 2016. április 16-23.) A szenior versenyen akkor tudok részt venni, ha a 
csapatok időbeosztása és a versenyszervezés ezt lehetőé teszi. Mivel a két csarnok Karlstadban 
messzebb van egymástól, mint volt Dumfries-ben és Szocsiban, a vegyes-páros vébéről való 
teljeskörű tájékoztatás tűnik reálisnak. 
 
A versennyel kapcsolatban a MAP program tekintetében az MCSZ költsége a Budapest-(valószínűleg) 
Göteborg retúr repülőjegy és a (valószínűleg) Göteborg – Karlstad retúr vonatjegy lenne. 
 
A másik verseny lehetne a női és férfi Eb, hiszen női válogatottunk a magyar curling története során 
másodszor az „A” csoportban fog versenyezni, és ha jól szerepel, akár kvalifikálhat is a 
világbajnokságra (történetünk során először). Az Eb a dániai Esbjergben kerül megrendezésre 2015. 
november 20. és 28. között. Míg női válogatottunk az "A", addig férfi csapatunk a "B" csoportban 
érdekelt. A két verseny egymáshoz közel kerül megrendezésre, ugyanakkor jelezte a WCF, hogy az 
"A" csoportban számítana a munkámra. Erről, úgy gondolom, lehet velük egyezkedni, mert tudják, 
mennyire fontos, hogy a férfi Eb-ről is tájékoztatást nyújtsunk, amennyire lehet. Fontos 



megemlítenem, hogy 28-án, az Eb utolsó napján külföldre utazom Magyarországról, vagyis legkésőbb 
27-én el kellene jönnöm az Eb-ről. Tájékozódásképp már néztem repülőjáratokat a Billund Airport, 
(BLL) és Budapest között, és sajnos nem a legjobbak az opciók, így elképzelhető, hogy már 26-án el 
kellene utaznom a helyszínről. 
 
A versennyel kapcsolatban a MAP program tekintetében az MCSZ költsége a Budapest-(valószínűleg) 
Billund retúr repülőjegy és a (valószínűleg) Billund – Esbjerg retúr vonatjegy lenne. 
 
 
Tájékoztatásul alább közlöm azon versenyek listáját, amelyeken szintén felhasználható a MAP-keret. 
 
Vegyes vb (Bern, SUI, 2015. szept. 12-19.) - biztos magyar részvétel 
Női vb (Swift Current, Kanada, 2016. márc. 19-27.) - amennyiben a női válogatott kvalifikál az Eb-n, 
magyar részvétel 
Férfi vb (Bázel, SUI, 2015. ápr. 2-10.) - amennyiben a férfi válogatott kvalifikál az Eb-n, magyar 
részvétel 
 
 
A WCF kapcsolattartója a MAP-pal kapcsolatban eddig Daniel Parker volt, azonban ő már nem a WCF 
munkatársa. Amennyiben az MCSZ sürgősen szeretne kommunikálni a MAP-pal kapcsolatban a 
WCF-fel, kérem, azt jelezzétek felém, és én igyekszem megtudni, kit kell keresni ez ügyben.  
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