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2021. évi Hazai OKT Vegyes Páros technikai összefoglaló 

 

 

 

 

 

A nevezési határidőig (2020. október 15. 18:00 óra) 2 páros jelezte indulási szándékát és a 

Versenyszabályzat szerint mindkét páros nevezését elfogadta a Szervező Bizottság. 

 

• Az alapszakaszban a mérkőzéseket megelőzi, a mindkét páros számára biztosított, 7 perc 

bemelegítés. A párharc első mérkőzését megelőzően nincs erősorrend, hanem a 

csapatkapitányok sorsolást folytatnak le egymással. A sorsoláson győztes páros választ 

kőszint, vagy melegítést. Az első mérkőzést megelőzően a kedvezményezettségről button 

dobások döntenek (csapatonként 2-2). A további mérkőzéseknél az azt megelőző 

mérkőzésen győztes páros választ kedvezményezettséget és kőszint. A 

kedvezményezettséghez az első melegítés tartozik. 

• Az időrendben a mérkőzések kezdésének az időpontja van feltüntetve.  

• Az első bemelegítés 20 perccel a mérkőzés kezdete előtt kezdődik. A második 

bemelegítés pedig 10 perccel a mérkőzés kezdete előtt. (Ez alól kivételt képez az első 

mérkőzés, ahol 25 perc) 

• Amennyiben egy páros nem áll készen a bemelegítés kezdetekor a jégre lépésre, akkor a 

bemelegítésre szánt idő elindul. Annak lejártáig lehetősége van a párosnak, vagy akár 

csak az egyik tagjának is a jégre lépnie. Az első mérkőzés előtt amennyiben a 

bemelegítési idő lejártakor nincs jelen a jégen a páros mindkét tagja, abban az esetben 

csak az éppen pályán lévő játékos dobhatja le az 1 button dobást, egyedül, segítség 

nélkül. A másik button dobás maximális értékkel kerül megállapításra. 

• Csak a WCF szabályai szerint érvényben lévő seprűfej típusok használhatók a verseny 

teljes időtartamában. 

• A pálya két végének elérhetősége miatt a travel time ideje az edzőhöz közelebbi oldalhoz 

20 másodperc, a túlsó oldali házhoz 40 másodperc. Ezt az időt is láthatóvá teszik a 

versenybírók. A versenybírók ezt követően elindítják az 1 percet, amely az időkérésre áll 

rendelkezésre a párosok számára. 

• A travel time akkor is megilleti a csapatot az időkérés során, ha nincs jelen az edzője. 
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• Az endek közötti szünetet jelző idő lejárta előtt az adott end első kövét eldobni nem 

engedélyezett. Az ezt követő 10mp áll a párosok rendelkezésére, hogy elindítsák az adott 

end első kövét, ezt követően a bírók elindítják az adott páros gondolkozási idejét. 

Ugyanez vonatkozik a félidei szünetre is. 

• A Versenyszabályzat 6§ 14.6 pontja alapján: 

A WCF Versenyszabályai 6§ j) i. pont alkalmazása az MCSz által szervezett versenyeken 

a következő: A mérkőzések folyamán a félidőn kívüli valamennyi szünetben is 

engedélyezett az edzővel való kommunikáció. 

 

 

Mindenkinek jó játékot! 


