
Kvalifikációs rendszer a 2022-es 
Téli Olimpiai játékokra Vegyes 
Páros szakágban – javaslat



Előzmény

• 2020 WMDCC törölve lett, kvalifikációs pontok 
nem kerültek kiosztásra

• A 2022 OWG kvalifikációs rendszer megváltozott

• 2021 WMDCC Első 7+1 direkt kvalifikál, 2 ország 
kvalifikál a 2021 WCF OQE-ből

• Az Olimpiai kvalifikáció kivívására 2 verseny is 
kínálkozik. (WCF 2020.04.03. Future impact
communique)

• A magyar finanszírozási rendszer a vegyes-páros 
bajnoki szakágban az OB II. és III. helyezettet is 
támogatja (részben ezzel is motiválja a 
nemzetközi szereplésre)

• Magyarország WMDCC helyezései 2014-től: 

2019 9. Hely

2018 6. Hely

2017 13. Hely

2016 13. Hely

2015 1. Hely

2014 4. Hely



Lehetséges 
változatok:

A Válogatott csapat egészséges, 
eredményes felkészülést végez

Sérülés következik be a válogatott 
csapatnál

Jelentős és tartós 
teljesítménycsökkenés következik 

be a válogatott csapatnál

Amennyiben a MCSZ Hazai Olimpiai 
Kvalifikációs Tornát megnyeri és  

nincs teljesítménycsökkenés (3-as 
opcióban részletezve), vagy sérülés, 

akkor az a páros képviselheti 
Magyarországot a 2022 OWG-n



Lehetőség:
Az esetleges változtatás célja: Hazai és nemzetközi szinten a legerősebb magyar páros részvétele a 
Világbajnokságon/olimpiai kvalifikáción, illetve a 2022-es olimpiáig elősegíteni a páros teljesítményének a fenntartását és 
fejlődését. 

A váratlanul bekövetkezett változásokhoz való alkalmazkodás, amely az MCSZ számára a legjobb megoldást és a nemzetközi 
szinten legpotenciálisabb párost indítja az Olimpiai részvétel megszerzéséért.

Most van lehetőség adaptálódni a megváltozott helyzethez, WCF is megtette.

A kiválasztásnak a JÉGEN kell eldőlnie!

A magyar lehetőségekhez legjobban illeszkedő rendszert kell létrehoznunk. (Más országok gyakorlata itt nem mérvadó.)



A jelenlegi rendszer

Vegyespáros OB, két 
nyert meccsig döntő.*

OB győztes mehet a 
Világbajnokságra (VB-t 
megelőzően utoljára

véget ért Magyar Curling 
Vegyes-páros Országos

bajnokság nyertese
jogosult részt venni). 

Amennyiben
Szövetségünk a vegyes-
páros, illetve férfi és női

felnőtt csapat
curlingversenyszámban

jogot szerez a Téli
Olimpiai Játékokra, vagy
az Olimpiai Kvalifikációs

(WCF) Tornán való
részvételre, akkor az

aktuális Téli
OlimpiaiJátékok, vagy az

Olimpiai Kvalifikációs
(WCF) Torna előtt az
MCSZ megrendezi a

hazai Olimpiai
Kvalifikációs Tornáját. 

(kivéve 6.3.1.1, egy 
csapat)

A Magyar Curling 
Szövetség az adott

olimpiai cikluson belül
valamennyi

világversenyen való
részvételt beleszámít a 

hazai kvalifikációs
rendszerébe. (hiányos 
definíció, 6.3.1.2 talán 

részletezi)

Amennyiben az Olimpiai, 
vagy Olimpiai 

Kvalifikációs Torna
kvalifikációját egyedül 

megszerző vegyes-
páros/csapat számára az

Olimpia vagy Olimpiai 
Kvalifikációs Torna előtt 
maximum 180 nappal az 

adott szakág hazai 
országos bajnokságára 

kerül sor, ott az 
eredménytől függetlenül 
az adott páros/csapat az 
indulási jogát már nem 
veszítheti el. (Csak egy 

kvalifikációs 
lehetőségünk van: 

2020WMDCC  a WCF 
OQE már garantált a WCF 
2020.04.03 kommuniké 

alapján)

* Módosítási javaslat: elődöntő best of 3, döntőben best of 5

Ez már biztosan van: Palancsa-Kiss és Szekeres-Nagy párosok már 
biztosan résztvevői  és ha van Olimpiai kvóta akkor függetlenül 

attól, hogy ki szerezte meg, megmérkőznek egymással.



Marad a jelenlegi rendszer

PRO

Mindenki által ismert

Részben épít a nemzetközi versenyrészvételre 
(csak WMDCC)

Ciklus közben elvi változtatást ne eszközöljünk, 
csak alkalmazkodjunk a megváltozott 

helyzethez

CON

Vannak tartalmi hibái

Nemzetközi tapasztalatra csak OB eredmény 
alapján épít.

Közgyűlési jóváhagyást igényel (tartalmi hibák 
javítása)



Javaslat a változtatásra: Alapvetően az OB győzelem kvalifikál a 

VB-re, de nemzetközi eredményesség hiányában VB kvalifikáció lebonyolítása + OB 
bővítés

2020 Szept 1-től - 2021 február közepéig WCT 
versenyen szerzett pontokból számolva. A 4 

legeredményesebb versenyeken elért pontok 
összege.

Amennyiben a hazai bajnok nemzetközi 
teljesítményénél van olyan OB A ligás csapat, aki 

25%-kal jobban teljesít a WTC 4 választott 
versenyén, akkor újra hazai kvalifikációs versenyt 

kell tartani a párosok között 

OB átalakítása: elődöntők 2 nyert 
meccsig, döntő 3 nyert meccsig

Célja, hogy fenntartsuk a nemzetközi versenyeken való részvétel által, hogy a legeredményesebb páros fogja 
képviselni az országot



JAVASLAT: Alapvetően az OB győzelem kvalifikál a VB-re, de nemzetközi eredményesség hiányában 

VB kvalifikáció lebonyolítása + OB bővítés

PRO

Nemzetközi eredményességet is 
számításba vesz

Az OB továbbra is sorsdöntő

Tartósan motivál

Könnyen követhető

CON

Közgyűlési jóváhagyást igényel

Minimális plusz adminisztrációt 
igényel

Plusz mentális terhet rakhat az OB 
győztesre



A Javaslat alapján a roadmap az Olimpiáig:

KIVÉVE, ha 

ranglista pontszáma kevesebb, 

mint 75%-a legjobb magyar párosénak

MCSZ Hazai Olimpiai 

Kvalifikációs Torna - 2021 ősz 
(A szabályzat a korábbi az ezen való 

részvételre)

MCSZ Hazai Olimpiai 

Kvalifikációs Torna - 2021 12

2021. 12. 4-8. WCF OQE

2022.02. 4-20. XXIV. téli olimpiai játékok
2021. 04. 24 - 05. 01. WMdCC

2020. 09 - 2021. 02. 

14. WCT versenyek

MCSZ VP  VB kvalifikációs torna 

2021. március 5-7 (best of 5)

2021. 02. 4-10. 

Országos bajnokság
OB győztes megy



Időrend:

• MCSZ VP OB - 2021 február 4-10 

• MCSZ WCT ranglistazárás - 2021. február 14

• (Opcionális)  MCSZ VP VB kvalifikációs torna - 2021. március 5-7 (ha az OB bajnok páros nemzetközi szereplése -25%)

• VPVB (WMDCC) - 2021. április 24 - május 1

• MCSZ Hazai Olimpiai Kvalifikációs Torna - 2021 ősz (ha nincs olimpiai kvótánk) vagy 

• MCSZ Hazai Olimpiai Kvalifikációs Torna - 2021 december (ha van olimpiai kvótánk)

• WCF OQE - 2021. december 4-8

• OWG - 2022. február 4-20



MCSZ Hazai 
Olimpiai 
Kvalifikációs 
Torna

• Aki megnyerte a 2021. évi Vegyes-páros OB-
t, de nem ment a VB-re jogosult a Hazai 
Olimpiai Kvalifikációs Tornán való indulásra, 
de feltétel, hogy a nemzetközi szereplése 
legalább 60%-át elérje a legjobb magyar 
vegyes-párosénak. Ha ez nincs meg, akkor 
nem indulhat a Hazai Olimpiai Kvalifikációs 
Tornán. (Vizsgált időszak ha nincs Olimpiai 
kvótánk: 2020/2021. évi WCT VP szezon, ha 
van Olimpiai kvótánk: 2021. szeptember 1. –
november 15. WCT VP versenyek)


