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3. Tájékoztató a 2021. évi Felnőtt Női- és Férfi Országos 

Csapatbajnokság lebonyolításának tapasztalatairól. 

 

Felnőtt Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság: 

• COVID helyzet miatt a bajnokság a 2020/2021. évi versenynaptártól eltérő 

időpontban, később került lebonyolításra.  

• Vírushelyzet miatti nehézségek – halasztás, időrendi módosítás, egyeztetés a 

szcenáriókról, rendkívüli elnökségi ülés 

• Járványmegelőzési protokoll kidolgozása, rendhagyó lebonyolítás 1 mérkőzés/1 

idősáv, COVID nyilatkozat 

• Hat hétvége alatt került végül lebonyolításra – április eleje-május vége között 

• Nevezési határidőig 6 női és 6 férfi csapat adta le nevezését. (rögzített keretszám) 

• A versenyt megelőzően/folyamán összesen 11db kérés/kérdés kellett vizsgálnia a 

Szervező Bizottságnak. 

• A verseny előtti teendők közül valamennyi a korábbi gyakorlathoz hasonlóan 

zökkenőmentesen zajlott. 

• A Bajnokság során a sportorvosi engedélyekkel és az éves játékengedélyekkel nem 

volt probléma. A játékosok nagy része a versenyt megelőzően elküldték, befizették a 

Főtitkárnak, volt olyan, aki személyesen a pályán fizette be és adta le az első 

pályáralépés előtt. 

• A határidő lezártát követően az időrend, a technikai összefoglaló, a bírói beosztás és 

az online eredményközvetítő rendszer is publikálásra került. Az eredmények vezetése 

a softpeelR rendszerben zavartalan volt. A fentebb említett módosítások végett, ezek 

a gyakorlatok 1-1 frissítést követően ismétlődtek. Ezek kommunikációját Elnök Úr, 

Főtitkár és Sportigazgató végezte. 

• Óvási és fellebbezési ügy következménye/ szakmai fejlődési lehetőségek: 

o WCF által alkalmazott csere protokoll magyarosítása, 2021/2022-es szezontól 

alkalmazása. 

Felelős: Sportigazgató. Határidő: 2021. július 31. 

o 2021/2022 szezont megelőzően általános bíró képzésen túl, a meglévő bírói 

állomány ismereteinek frissítése, kritikusabb/ritkábban előkerülő szabályok 

átnézése, megbeszélése.  

Felelős: Sportigazgató. Határidő: 2021. augusztus 31. 

o Óvási és Fellebbezési szabályzat helyenkénti pontosítása és módosítása. 

Felelős: Sportigazgató, Palancsa Zoltán + Dencső Blanka. Határidő: 2021. 

augusztus 31. 

o 2021/2022 nyarán – Szabályzatok II. ütem, további harmonizálás és az I. 

ütemben elfogadott szabályzatok felülvizsgálata, ahol szükséges a 2020/2021-

es szezon alapján.  

Felelős: Sportigazgató, Palancsa Zoltán. Határidő: 2021. augusztus 31. 
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o Részletes Szervező Bizottsági kiértékelés 

Felelős: Sportigazgató. Határidő: 2021. június 30. 

 

Szeretném megköszönni a Szervező Bizottság aktív és gyors munkáját, a Kamaraerdei Curling 

Club ügyvezetőjének és jégmestereinek a járványügyi szabályok betartatását és a magas 

minőségű munkáját, továbbá a versenybíróknak és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a 

járvány okozta nehézségek ellenére is megrendezésre tudjon kerülni a 2021. évi Felnőtt Női- és 

Férfi OCSB. A megrendezésen túl pedig fontos kiemelni, hogy nem érkezett a Sportigazgatóhoz 

pozitív esetről való bejelentés! 

 

Kiss Bálint 

2021. június 2. 


