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I. Az MCSz 2020. évi szervezeti működése 

 

Az MCSz elnöksége 2020-ban valamennyi pozíciót tekintve teljes létszámban működött. A 

szövetség négy tagegyesülete 2019. november 11.-i levelében visszahívta az elnökségi tagokat és 

rendkívüli küldöttgyűlést hívott össze. A 2019. december 6-án megtartott küldöttgyűlésen az 

elnökség egyhangúlag lemondott és 2020. január 28.-ra tisztújító küldöttgyűlés lett meghirdetve. 

Bukta Zsuzsanna elnök bejelentette akadályoztatását december 12-én. Az alapszabályban írtak 

szerint, az elnöki feladatokat Fóti Balázs alelnök vette át a tisztújítás időpontjáig.  

A megválasztott új elnökség összetétele: Pomázi Gyula elnök, Fóti Balázs alelnök és Dencső 

Blanka, Palancsa Zoltán és Deák György elnökségi tagok.  

Müller Anna novemberi távozását követően, 2020. év decemberétől kezdődően Mihályi Petra látja 

el a főtitkári feladatokat.  

A sportigazgatói pozíció betöltésre pályázat került meghirdetésre, melyet Kiss Bálint nyert el. Így 

2020 januárjától, pár hónap kihagyás után, újra ő látja el a szakmai feladatokat.  

Új MOB delegáltat választottunk Pomázi Gyula Elnök Úr személyében, illetve új WCF delegált is 

kinevezésre került Dencső Blanka személyében. 

Az évben összesen hat elnökségi ülés került megtartásra, ezek során 53 elnökségi határozat 

született.  

Az hat 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 összeget 

rendre elszámoltuk. A korábbi évek tapasztalatainak megfelelően a támogatási szerződések aláírása 

és a támogatások folyósítása sajnos lassú ütemben történik, a bürokratikus rendszer sajátossága. 

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

keretek, azok edzői. A válogatott csapatok a támogatásokat az év elején elfogadott felosztás szerint 

megkapták.  
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II. Válogatott csapataink 2020-as eredményei 

 

Vegyes-páros VB járványhelyzet miatt törölve 

YOG vegyes-páros I. helyezés 

Junior Lány WJBCC járványhelyzet miatt törölve 

Junior Fiú WJBCC járványhelyzet miatt törölve 

Női Csapat Eb “B” osztály járványhelyzet miatt törölve 

Férfi Csapat Eb “B” osztály járványhelyzet miatt törölve  

Vegyes-csapat VB járványhelyzet miatt törölve 

 

A pandémiás időszak előtt még sikerült megrendezni a 2020. évi Ifjúsági Téli Olimpiát (YOG), 

ahová a korábbi évek ifjúsági csapat eredményeinek köszönhetően sikerült kivívni a kvalifikációt 

vegyes-csapat szakágban. A megrendezés sajátossága miatt a nemzetek vegyes-csapataiból 

sorsoltak össze vegyes-páros játékosokat. Itt Nagy Laura, kanadai partnerével a magyar curling 

egyik legnagyobb sikerét elérve ifjúsági olimpiai bajnoki címet szerzett. 

A vegyes-csapat számára a Magyar Curling Szövetség egy sajtóval egybekötött élménybeszámolót 

szervezett. 

2020. évi Országos Bajnokságok végeredménye: 

A teljes 2019/2020. évi versenynaptár tavaszi, illetve 2020/2021. évi versenynaptár őszi részét 

beárnyékolta a koronavírus. Az általános rendezvénytilalom miatt a pálya 2020. március közepétől 

bezárt, így a felnőtt OCSB-ket félbeszakítottuk, míg az ifjúsági vegyes-páros OB-t és az egyéni 

OB-t töröltük. Az ifjúsági csapat OCSB az őszi szezonra került át. 

Női Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

● Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (6) 

● Alapszakasz menete – Round Robin, bővített rájátszás 
 

Helyezés Csapat név 

I. UTE Team Palancsa 

II. FTC Girl Jam 

III. Vasas Nők 

IV. Hackers 

V. SSC Nők 

VI. Vasas Girling 
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Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

● Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (6) 

● Alapszakasz menete – Round Robin, bővített rájátszás  

 

Helyezés Csapat név 

I. UTE Férfi 1. 

II. FTC DreamTeam 

III. Vasas G-Force 

IV. FTC Jaguár 

V. UTE Four Four 

VI. UTE United Leads 

 

Női – férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga: 

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

● 2019-hez képest (5 csapat), a bajnokságon részt vett csapatok száma 9-re bővült. 

 

Helyezés Csapat név 

I. SSC Nők 

II. Vasas Ice Ladies 

III. UTE Four Four Férfi 

IV. UTE Four Four Nők 

V. SSC Férfiak 

VI. Vasas SC Titánok 

VII. Rolling Stones 

VIII. FTC Osuma Girls 

IX. Curling Angyalai 

 

Junior Országos Bajnokság ’A’ liga: 

 

Lány végeredmény: 

Helyezés Csapat név 

I. Vasas Girling 

II. UTE Ifi Lányok 
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Fiú végeredmény: 

Helyezés Csapat név 

I. Team Tatár 

II. Vasas SC Titánok 

 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság: 

● 7 csapat részvétele: Alapszakasz + rájátszás 

● 2019-hez képest (4 csapat), a bajnokságon részt vett csapatok száma 7-re bővült. 

 

Helyezés Csapat név 

I. FTC Hammer Time 

II. Team Kalocsay 

III. Vasas Mix 

IV. Machevistóf 

V. FTC Fradi Mix 

VI. FTC Osuma Mixed 

VII. SSC Mix 

 

Vegyes-páros országos bajnokság ’B’ liga: 

● Az első két helyezett indulási jogot szerez az A ligában való szereplésre 

● 2019-hez képest (4 csapat), a bajnokságon részt vett csapatok száma 7-re bővült. 

  

Helyezés páros neve 

I. Joó Linda – Tatár Lőrinc 

II. Nagy Laura Karolina - Nagy Viktor 

III. Biró Bernadett – Szabó Gergely 

IV. Szabó Enikő – Fóti Balázs 

V. Sárai Rita – Beke Viktor 

VI. Nagy Lola – Kárász Raul 

VII. Sasadi Anikó – Barkóczi Viktor 

 

Magyar Kupa: 

● Két hétvége alatt került lebonyolításra 

● Tripla ’Knock out’ rendszer, 11 csapat részvételével + helyosztók
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Helyezés Csapat 

I. Team Tatár 

II. Vasas Lányok 

III. FTC Girl Jam 

IV. SSC Nők 

V. Vasas G-Force 

VI. FTC Jaguars 

VII. UTE Team Palancsa 

VIII. UTE Four Four 

IX. SSC Férfiak 

X. Rolling Stones 

XI. UTE United Leads 

 

Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

● 7 páros: Alapszakasz + bővített rájátszás 
 

Helyezés páros neve 

I. Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt 

II. Szekeres Ildikó – Nagy György 

III. Biró Blanka – Fóti Balázs 

IV. Dencső Blanka – Szabó Gergely 

V. dr. Halász Csilla – Ézsöl Gábor 

VI. Biró Bernadett – Kalocsay Ottó Dániel 

VII. Nagy Laura Karolina – Nagy Viktor 

  

III. Utánpótlás-nevelés 

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

utánpótlásbázis növekedését. Három új tagegyesülettel bővült a Szövetség: Kazinczy DSE 

(Sátoraljaújhely), Win-Win SC, Rolling SC. Továbbá több vidéki tömegbázis megalakulásáról 

folytattunk tárgyalásokat. Az ifjúsági korú játékosok növelése és a mindennapos testnevelés óra 

keretein belül végzett oktatásokat nagy mértékben akadályozta a világjárvány.  

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. 
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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. 2020-ban is a már megszokott módon 

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

és folyamatosan foglalkoznak utánpótlás neveléssel. 

 

IV. Szakemberképzés 

Az oktatók tekintettel voltak a „Curl BC, 20 weeks Program for Youth Curling” és „Curl BC Skill 

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

elérhetőek. Különböző workshopok alkalmával cserélnek tapasztalatot edzőink és kapnak 

iránymutatást a vezetőedzőktől. Az MCSZ célja, hogy a curlinggel megismerkedő kezdő sportolók 

azonos tematika mentén haladva egy külföldön bevált módszertan alapján sajátítsák el a sportági 

alapokat. 

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

részt. 

Hunguest-MOB pályázatnak köszönhetően szakemberképzésre nyertünk forrást, mely a 

járványhelyzet miatt halasztásra, majd törlésre került. A vidéki tömegbázisok létesülésével és a 

szűk bírói létszám miatt 2021-ben ez elengedhetetlenné válik. 

Pandémiás időszakot kihasználva 2020 nyarán a Szövetség leginkább használt szabályzatait 

frissítettük, továbbá aktualizáltuk az edzői és bírói képzést és kidolgoztunk egy skip tanfolyamot. 

 

V. Sportág-népszerűsítés 

Közel teljes 2020. évet behálózó koronavírus járvány miatt a szabadtéri és beltéri 

sportágnépszerűsítő események ellehetetlenültek. Pár alkalommal tudtunk részt venni ilyen 

rendezvényeken döntő többségében az év elején. 

 

VI. Kerekesszékes szakág 

A csapat tagjai a következők: 

● Sárai Rita - sportágat űzi: 2015 óta 

● Beke Viktor - sportágat űzi: 2015 óta 

● Barkóczi Péter - sportágat űzi:2015 óta 

● Sasadi Anikó - sportágat űzi: 2018 óta 

● Mester Csiki László - sportágat űzi: 2018 óta 
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A 2020-as évben sajnos a kerekesszékes játékosaink lehetőségeire is rányomta a bélyegét a 

koronavírus. Az év elején februárban megrendezésre kerülő országos bajnokság ’B’ ligájában 

próbált helyt állni a csapat, mely verseny alapszakaszát 2 győzelemmel zártuk, ezzel a 7. helyet 

megszerezve. Az ilyen típusú versenyek azért is jó lehetőségek a csapat számára, mert itt ép 

versenyzők ellen is meg tudják mérettetni magukat, így lehetőségük nyílik egy más típusú ellenfél 

megismerésére is, még több tapasztalatszerzésre. 

A nyár folyamán heti egy elméleti és egy gyakorlati edzést be tudtak iktatni az Érdi jégcsarnokban 

a Kárpáti Farkasok csapatának köszönhetően. A jégen Kerekes Olivér foglalkozott a csapattal, míg 

az elméleti órákat Palancsa Dorottya tartotta. A nyarat követően a curling pálya is kinyitott 

szeptemberben, így játékosaink heti kétszer tudtak járni edzeni. 

 

Az ősz folyamán 4 hazai versenyen tudott elindulni a csapatunk: 

• Újpest kupa - Kamaraerdei Curling Club 2020.10.17-18, - 8. hely 

• Országos Vegyes Páros Bajnokság B liga - Kamaraerdei Curling Club, 2020.10.22-25 

Sárai Rita- Beke Viktor: 5. hely 

Sasadi Anikó – Barkóczi Péter: 7. hely 

• Magyar Kupa – Kamaraerdei Curling Club, 2020.11.05-15 – 10. hely 

• Évzáró kupa - Kamaraerdei Curling Club, 2020.12.11-13 – 6. hely 

Ezeken a felkészülési versenyeken lehetősége nyílt a csapatnak ép játékosokkal megmérkőznie, 

ezáltal különböző tapasztalatokat szereznie. Az edzések mellett és ebben a vírusos helyzetben 

nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy 4 versenyen is részt tudtunk venni, még ha nem 

is külföldi jégen, itthon ennyi lehetőségünk nyílt edzeni és játszani, ezáltal fejlődni. 

 

A 2020-as évben sajnos egyetlen világversenyt se szervezett meg a világszövetségünk a járványnak 

köszönhetően. A Magyar Paralimpiai Bizottság és az EMMI támogatásának köszönhetően a 2021-

es évben anyagi szempontból is sokkal biztosabb háttérrel vághatunk neki a versenyeknek és az 

edzéseknek. 

 

A klasszifikációt tekintve mind a 4 jelenlegi játékosunk a 2019-es világbajnokságon hivatalos és 

végleges nemzetközi klasszifikációs engedélyt kapott. Dr. Seprődi Bencével a jövőben is tervezzük 

folytatni az együttműködést is, így ő minden egészségügyi téren tud majd segíteni az összes 

játékosunknak. Mind táplálkozás, mind életmód és egyéb egészségügyi problémák terén. 
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VII. Sajtókapcsolatok 

Az MCSz kiemelten fontosnak tartotta 2020-ban is, hogy sportolóink sikerei, a hazai bajnokságok 

eredményei minél gyorsabban minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak. A sportág megítélése 

szempontjából fontos tényező annak általános ismertsége, ezért kiemelten fontos feladat volt, hogy 

a lehető legjobb és legszélesebb körű kapcsolatokat alakítsuk ki a hazai sajtó és média szereplőivel. 

Ezzel az összetett, folyamatos munkát igénylő feladattal egyszemélyes sajtófelelősként Vásárhelyi 

Tamást bízta meg a szövetség vezetése. 

A hazai sportsajtót a folyamatosan bővülő sajtotajekoztato@huncurling.hu levelezőlistára küldött 

közleményekkel tájékoztattuk a Szövetség legfontosabb híreiről.  

 

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 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 Vásárhelyi Tamásnak szerkesztői jogosultsága van, csakúgy 

ahogy, Mihályi Petra főtitkárnak és Dencső Blanka elnökségi tagnak is.  

 

VIII. Nemzetközi kapcsolatok 

2020-ban Magyarország WCF képviseletét Dencső Blanka és Nagy György látta el delegáltként.  

Az éves kongresszus online formában került megrendezésre 

A közgyűlés eseményei: 

• Könyvvizsgáló kinevezése, költségvetés elfogadása 

• Lengyelek felfüggesztése 

• Svédek: sapka logó 

Szabálykönyv változtatások: 

• Sheet lines max 4,750 m (15 ft. 7 inces) 

• A kő fogantyúját kell fogni 

• Skip/vice skip a mosdóban (büntetés, ha ezt direkt) 

mailto:sajtotajekoztato@huncurling.hu
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• Síp vagy más jelzőeszköz használható, ha orvosilag indokolható 

• Stick használatának szabályozása 

• Megszakított játék, el nem kezdés pontosítása időben 

• Edzői interakció a csapatokkal 

• LSD – VP 2 játékos, csapat 3 játékos kötelezően részt kell vegyen a dobásban 

• Csapatrangsorlás 

• PCCC összevonás (Brazília vs Amerika) 

 

IX. Doppingellenes tevékenység, sportorvoslás  

A Sportállamtitkárság, a MOB és a Magyar Antidopping Csoport kiemelten kezeli ezt a kérdést, 

ezért számos dokumentumot, iránymutatást küldtek minden hazai sportszövetségnek.

A MOB által bekért szakirányú szabályzatainkat, kimutatásainkat, egyéb jelentéseinket idén is 

határidőre visszaküldtük. A sporttörvény előírásainak megfelelően a játékengedély kiadásának 

feltétele az érvényes sportorvosi engedély. Az ügyvitel megkönnyítése céljából az MCSZ 

megállapodásban van a Bethesda Kórház Sportorvosi Szakrendelésével. 

 

X. Infrastruktúra, eszközök 

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

egyetlen magyarországi versenypályán, a Kamaraerdei Curling pályán bonyolította le valamennyi 

2020. 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 legnagyobb eszközbeszerzése 2020-ban egy új kőszett beszerzése volt. Ez két célt 

szolgált teljes új kövekkel lehet lebonyolítani az országos bajnokságokat, valamint tudnak edzeni 

a játékosok a Kamaraerdei Curling pályán. Továbbá jutnak újabb kőszettek a friss vidéki 

tömegbázisainkra. 

 

A szövetség tulajdonában lévő seprűk és csúszó talpak is folyamatos használatban vannak a 

toborzó eseményekhez, céges rendezvényekhez és utánpótlás programokhoz, így az idei évek a 

Szövetség új seprűket és csúszótalpakat szerzett be. A szövetség closest to the button mérőeszköze 

a Kamaraerdei Curling pályán található meg, melyet valamennyi verseny alkalmával használnak a 

versenybírók. 
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Az információk folyamatos biztosításához saját weblappal és domain címekkel rendelkezünk. Az 

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 végzi a főtitkár, 

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

Clubban és a Kőbányai Jégcsarnokban rendeltetésüknek megfelelően a jégpályán vagy a tárolóban 

kerültek elhelyezésre. 

 

 

 

 

Budapest, 2021. április 14. 


