
2020 Férfi Curling szakmai összefoglaló 
 

2019-2020 Magyar Curling B-liga országos bajnokság  
A 2019 decemberi Siketlimpia után a csapat jó formában kezdte az évet. A Magyar Curling 
Szövetség B-ligás országos bajnokságán (halló) készültek kiharcolni a feljutást az A-Ligába. A 
rendszer lebonyolítási rendszerében (női és férfi csapatok együtt indulnak) nem sikerült a 
legjobb 4 közé jutni, így a feljutásért nem tudtunk megmérkőzni az UTE senior csapatával. 
Jövőre újra megpróbáljuk. 
 
Az őszi/tavaszi időszakban a Magyar Kupára és a 2021-es országos bajnokságra készültünk.  
A csapatból családi okokból visszavonult Flank Gyula és egészségi okok miatt Kiss Gyula, így 
az őszi és tavaszi felkészülésünkre új játékosokat kezdtünk el beépíteni Kiss Ádám és 
Kárpáti Álmos Árpád személyében. 
 
A csapat a Női csapattal együtt felkészül a vegyes csapatbajnokságra, mivel várhatóan a 
Siketlimpián a vegyes csapat és a vegyespáros is bevezetésre fog majd kerülni.  
 
A felkészülési időszakban heti 1 csapat edzéssel és 1 edzőmérkőzést tartunk szerdán 16-
18:30 között. Alkalmi edzőmérkőzéseket szervezünk amikor találunk erre jelentkező 
csapatot.  
 

2020 őszi versenyek 
2020 Újpest Kupa – az őszi időszak első versenyét állapot felmérésre használtuk a Magyar 
Kupa előtt, a 10. helyen végeztünk. 
 
2020 Magyar Kupa – A csapat a sok egyéni hibás játék miatt csak a 9. helyet sikerült elérni a 
11 induló csapatból. Flank Gyula lemondott és visszavonult a csapattól a verseny után. 
 

2021 tervek 
Várhatóan 2021 őszén lesz Lengyelországban a siket EB, 2022 tavaszán a Siket VB. 
  



2020 Női Curling szakmai összefoglaló 
 

2019-2020 Magyar Curling B-liga országos bajnokság  
A 2019 decemberi Siketlimpia után a csapat jó formában kezdte az évet. A Magyar Curling 
Szövetség B-ligás országos bajnokságán (halló) készültek kiharcolni a feljutást az A-Ligába, 
amit a csoportmérkőzések után a döntőben a Vasas második női csapatával szemben ki is 
tudott harcolni egy 8-4-re megnyert mérkőzésen.  
Ezzel a győzelemmel a csapat jogosult lett a 2020-as A-ligás bajnokságban indulni.  
 

2019-2020 Magyar Curling A-liga országos bajnokság  
Az A-Liga lebonyolítását a koronavírus helyzet miatt a Magyar Curling Szövetség őszre 
halasztotta, így ebben a megváltozott lebonyolításban kellett megküzdeni. Sajnos egy 
rosszul sikerült mérkőzés miatt a kiesési rangadón kiellett kiharcolnunk a bentmaradást. 
 
Az őszi időszakban a Magyar Kupára és a 2021-es országos bajnokságra készültünk.  
A csapatból családi okokból visszavonult Flank-Tanító Dorottya, így a tavaszi 
felkészülésünkre visszahívtuk a csapat korábbi játékosát, Kovács Edinát.  
 
A csapat a Férfi csapattal együtt felkészül a vegyes csapat bajnokságra, mivel várhatóan a 
Siketlimpián a vegyes csapat és a vegyespáros is bevezetésre fog majd kerülni.  
 
A felkészülési időszakban heti 1 csapat edzéssel és 1 edzőmérkőzést tartunk  szerdán 16-
18:30 között. Alkalmi edzőmérkőzéseket szervezünk amikor találunk erre jelentkező 
csapatot.  
 

2020 őszi versenyek 
2020 Újpest Kupa – az őszi időszak első versenyét állapot felmérésre használtuk a Magyar 
Kupa előtt, a 9. helyen végeztünk. 
 
2020 Magyar Kupa – kiváló küzdelemmel sikerült elérnünk a 4.helyet a 11 induló csapatból.  
 
2020 Évzáró Kupa – az év végi levezető tornán a 4. helyet sikerült elérni, a csapat hangulata 
kiváló volt.  
 

2021 tervek 
Várhatóan 2021 őszén lesz Lengyelországban a siket EB, 2022 tavaszán a Siket VB. 
  
 
 


