
9. Tájékoztató a 2020. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt 

versenyek teendőiről 

 

Kiemelt versenyek 2020. január 1 – június 31.: 

Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga - LEZAJLOTT 

• Időpont: 2020. január 11 – január 26 (3 hétvége) 

• Round Robin kör, nevezett csapatok száma növekedett. Negatívum, hogy idén már 1 

külföldi csapat sem nevezett. Ebben jövőre szükséges fejlődni 

• 2019. évi kiesés-feljutás rendszerének átalakítása körbe ért. Osztályozó mérkőzés 

kivezetésre került. B liga első még adott évben feljut, A liga utolsó kiesik, de következő 

évi A ligában szintén szerepelhet, ha feljut a B ligából. 

• Sportszakmai személy nélküli állapot miatt, történtek csúszások, de a bajnokság 

rendben lezajlott. 

 

Vegyes-páros Országos Bajnokság ’A’ liga - LEZAJLOTT 

• Bővebb beszámoló az erről szóló elnökségi pontnál. 

• Időpont: 2020. január 30 – február 4 

 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság - LEZAJLOTT 

• Időpont: 2020. február 14 – 21 (2 hétvége) 

• Bajnokságot követő ranglista frissítés van még hátra, várhatóan a héten ez is elkészül. 

 

Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga 

• Időpont: 2020. március 5 – április 6 (4 hétvége) 

• Mindkét nemnél 6 csapatos, rögzített keretszám 

• Dupla Round Robin fordulók 

• Versenyt megelőző dokumentumok közül, a bírói beosztás hiányzik míg, illetve a 

softpeelr eredményközvetítő rendszer elkészítése, de ezzel még bőven időben vagyunk. 

 



Ifjúsági Országos Csapatbajnokság 

• Időpont: 2020. április 24 – 26 

• Utánpótlás csapatok számának növelése, nevezési díjak kialakítása ehhez mérten 

• Iskolás csoportok, egyetemista csapatok bevonása. Világversenyre nem ez a verseny 

kvalifikál. 

• Versenykiírás a héten kerül publikálásra (határidő: március 1.) 

 

Egyéni Országos Bajnokság 

• Időpont: 2020. április 27 – május 3 

• Pályával való egyeztetés még hátra van. 

 

Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság 

• 2020. május 15 – 17 

 

Teendők: 

• SoftpeelR online eredményközvetítő rendszer előkészítése és folyamatos vezetése – 

Sportigazgató, versenybírók 

• Világversenyre kvalifikáló országos bajnokságok esetén a szőnyeg (ragacs) folyamatos 

alkalmazása és két mérkőzésenként való cseréje – Versenybírók, jégmesterek 

• Button mérőműszer folyamatos ellenőrzése a bajnokságok megkezdése előtt + elem 

biztosítása a pályán – Versenybírók 

• Verseny előtti teendők: versenykiírás előkészítése és publikálása, nevezések megnyitása 

és fogadása, szükséges névtáblák, bírói beosztás, időrend és technikai összefoglaló 

elkészítése – Főtitkár, Sportigazgató 

• Verseny alatti teendők: eredmények folyamatos publikálása (online, email, honlap), 

vitás szituációk azonnali kezelése – Főtitkár, Sportigazgató 

• Verseny utáni teendők: végeredmény, button eredmények publikálása, érem átadás a 

bajnokság végeztével - Főtitkár, Sportigazgató, Elnökség 

 


