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VERSENY CÉLJA: 

• A magyarországi curling sport fejlesztése, 

• versenyzési lehetőség biztosítása az MCSZ tagegyesületeinek csapatai számára,  

• a sportág népszerűsítése, 

• 2022. évi Curling Országos Csapatbajnokság „B” liga győztesének eldöntése 

• 2022. évi Curling Országos Csapatbajnokság „A” ligában induló csapatok meghatározása 

 

VERSENYSZÁMOK: 

Az MCSZ Versenyszabályzatának 6§ 14.1 pontja szerint: A WCF Játékszabályai 3§ f) pontjától 

eltérően, az MCSZ által rendezett Országos Csapatbajnokság ‘B’ ligájának esetében a bajnokság 

teljes időintervallumára 2 csere játékos nevezhető. Az adott mérkőzésre a meccslapra hivatalosan 

beírható játékosok száma összesen 5 (4 fő kezdő játékos + 1 fő cserejátékos). 

 

• Női csapat (6 fő, mérkőzésenként 4 fő + 1 fő csere lehetőség) 

 

A női országos csapatbajnokságban minden női játékosokból álló MCSZ tagegyesületi csapat részt 

vehet, ha a versenykiírásban szereplő egyéb feltételeknek is megfelel. 

 

• Férfi csapat (6 fő, mérkőzésenként 4 fő + 1 fő csere lehetőség) 

 

A férfi országos csapatbajnokságban minden férfi játékosokból álló MCSZ tagegyesületi csapat 

részt vehet, ha a versenykiírásban szereplő egyéb feltételeknek is megfelelt. 

 

• Kerekesszékes csapat (6 fő, mérkőzésenként a hivatalosan érvényben lévő 

csapatösszeállítás engedélyezett: 3 fő egynemű + 1 fő ellenkező nemű felállás, 1 fő csere 

lehetőség) 

 

A VERSENY HELYE: 

Kamaraerdei Curling Club 

Budapest XI. kerület, Susulyka utca 

 

A VERSENY RENDEZŐJE: 

 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. 

 

A VERSENY IDŐPONTJA: 

 

Első hétvége mérkőzései: 2021. december 10-12. 

Második hétvége mérkőzései: 2022. január 7-9. 

Harmadik hétvége mérkőzései: 2022. január 14-16. 
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A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 

Rozgonyi Gergely  MCSZ Főtitkár 

Kiss Bálint   MCSZ Sportigazgató – Szervező Bizottság vezető 

Rókusfalvy András  Curling Sport és Rendezvényszervező Kft. Ügyvezető  

Dencső Blanka  MCSZ Sportszakmai Tanácsadó Testület vezető 

Nagy Gyöngyi                        Felkért tag 

 

NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA: 

Mind a női, mind a férfi csapatok az általuk kiválasztott osztályokba kötelesek leadni nevezésüket. 

Az MCSZ versenybizottsága a lefektetett szabályok szerint állapítja meg egy csapatnak az általa 

leadott osztályban való indulásának jogosultságát (lásd lent). 

 

Nevezési határidő: 2021. november 29. (hétfő) 18:00 óra 

 

Nevezés: A nevezési szándékot a Magyar Curling Szövetség részére kérjük elküldeni az MCSZ 

weboldalán a http://www.curling.hu/nevezes-az-mcsz-altal-szervezett-versenyekre-2021-2022/ 

linken keresztül a nevezési határidő betartásával. Az érvényes nevezéshez szükséges a nevezési díj 

befizetését igazoló dokumentumot (banki visszaigazolás, ranglista pontverseny kupon) csatolni. 

Egy egyesület több csapatot is nevezhet. 

 

Nevezési alapdíj: 40.000- Forint/csapat 

 

A nevezési díj pontos összege a nevezett csapatok számától függ. A nevezési díj pontos 

megállapítására a nevezési határidő lejárta után kerül sor a versenykiírásban megadott összegeknek 

megfelelően. 

 

Nevezési díjon kívül fizetendő összeg: 

4 csapat esetén:      5 csapat esetén: 

10.000,- Alapszakasz (dupla Round Robin)   25.000,- Alapszakasz (dupla Round Robin) 

15.000,- Rájátszás     15.000,- Rájátszás 

 

6 csapat esetén:      7 csapat esetén: 

0,- Alapszakasz (Round Robin)    10.000,- Alapszakasz (Round Robin) 

20.000, - Rájátszás     20.000,- Rájátszás 

 

8 csapat esetén:      9-12 csapat esetén: 

15.000,- Alapszakasz (Round Robin)   Nevezési határidőt követően 

20.000, - Rájátszás      kerül meghatározásra 

 

Befizetés módja: A nevezési díjat az MCSZ számlájára (10700079-43187607-51100005) való 

befizetéssel, átutalással szükséges teljesíteni a nevezést megelőzően. Átutalás esetében kérjük a 

http://www.curling.hu/nevezes-az-mcsz-altal-szervezett-versenyekre-2021-2022/
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közleményben feltüntetni az OCSB B címszón túl a befizető csapat nevét. Az erről kapott 

bizonylatot a nevezés során kötelező csatolni. A nevezési ív beérkezésétől számított 48 órán belül 

küldünk egy visszaigazoló e-mailt, ha ez nem érkezik meg, Rozgonyi Gergely főtitkárt keressék a 

versenykiírás végén található elérhetőségeken. 

 

VÉGLEGES IDŐREND ÉS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ: 

A nevezett csapatvezetők részére elektronikusan továbbításra kerül és elérhető a www.curling.hu 

weboldalon 2021. december 1-től, valamint a résztvevő csapatok kapcsolattartójának e-mailen is 

kiküldésre kerül. A verseny rendezősége fenntartja a jogát, hogy jelen versenykiírástól, illetve a 

kiadott programtól különleges és erősen indokolt esetben eltérjen, a WCF szabályait betartva. 

 

A VERSENY DÍJAZÁSA: 

• I. helyezett csapat: kupa + érem 

• II. helyezett csapat: kupa + érem 

• III. helyezett csapat: kupa + érem 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 

• Érem átadás a helyszínen a döntőt követően. 

• Kupa átadás a 2021-2022. évi szezonzáró MCSZ gálán. 

 

JÁTÉKJOGOSULTSÁG: 

Az OCSB ’B’ ligájában minden évben 12 csapat jogosult elindulni, amelyet az MCSZ 

Versenyszabályzatának 6§ 22.2 pontja részletez az alábbiak szerint: 
 

a/ Az utolsó befejezett Női és Férfi OCSB ’A’ liga 6. helyezettje, 

b/ Az utolsó befejezett OCSB ’B’ liga nem feljutó és nem kieső helyezettjei, 

c/  Az utolsó befejezett OCSB ’C’ liga 1-2. helyezettjei, ha nincs C liga akkor az új 

csapatok 

d/   Ha az alábbiakban felsorolt jogosult csapatok egyike nem indul, akkor a feltöltés 

tovább tolódik a ’C’ ligából.  

A női és férfi “B” ligában külföldi csapatok is indulhatnak. 
 

A versenyen minden olyan magyar csapat részt vehet, amelynek: 

• egyesülete tagja a Magyar Curling Szövetségnek, 

• a csapatban szereplő játékosok mindegyike rendelkezik az MCSZ által kiadott 2021. évi és 

2022. évi versenyengedéllyel, érvényes sportorvosi engedéllyel.  
 

Továbbá a versenyen részt vehet minden olyan csapat, amely: 

• nevezését és a nevezési díj befizetését a versenybizottságnál igazolni tudja, 

• a verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait betartja,  

• a verseny kiírását, szabályait és előírásait magára nézve kötelezően elfogadja,  

• a viselkedésével a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja. 
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VERSENY LEBONYOLÍTÁSA: 

Az OCSB ’B’ ligájának lebonyolítási rendje az MCSZ Versenyszabályzatának 6§ 22.7-es pontja 

alapján kerül kialakításra a nevezési határidő lejártát követően.  

a/ a lebonyolítás rendjét a csapatok számától függően a Sportigazgató határozza meg. 

b/ az OCSB ‘B’ osztályában 12-nél több csapat nevezése esetén az indulás 

jogosultságának eldöntéséhez selejtező, nemenkénti “B” osztály, vagy ‘C’ osztály 

kiírása szükséges. Ezek lebonyolítási rendjét és feltételeit a Sportigazgató határozza 

meg. 

c/ Koedukált bajnokság esetén is egy csapatban csak azonos nemű játékosok 

szerepelhetnek (kivételt képeznek a kerekesszékes csapatok). 

d/  az alapszakasz rangsorolásába valamennyi mérkőzés eredménye beleszámít 

e/ az alapszakaszt követően, a nemenként 1-3. helyen végzett csapatok vehetnek részt 

a rájátszásban, ahol az elsők azonnal a döntőbe kerülnek. 

f/ A bajnoki cím elnyeréséhez egy győzelem szükséges. 

 

Azon OCSB ’B’ ligában szereplő ifjúsági korú játékosok, akik egy azon versenyszezonban az 

OCSB ‘A’ ligában egy másik csapat tagjaként nevezésre kerültek, a “B” liga rájátszásában 

már nem vehetnek részt. 

A Verseny erősorrendje az MCSZ Versenyszabályzatának 6§ 16. pontjának OCSB B liga rész 

alapján kerül kijelölésre. 

 

JÁTÉKSZABÁLYOK: 

• Az időrendben a mérkőzések kezdésének az időpontja van feltüntetve. A mérkőzések 

a „B” osztályban 8 endből állnak. Amennyiben a 8 end után egyenlő az állás, extra 

enddel kell eldönteni a mérkőzést. 

• A mérkőzéseken mindkét csapatnak 30-30 perc gondolkodási idő áll 

rendelkezésre a 8 end lejátszásához. 

• A 4. end után 5 perces szünetre kerül sor. 

• A kialakított programtól és időrendtől eltérő időpontban csak külön kérésre, különösen 

indokolt esetben és a két érintett csapat együttes, írásos beleegyezésével, a Szervező 

Bizottság hozzájárulásával lehet mérkőzést lejátszani. Időpont módosítással nem lehet 

élni a női, illetve a férfi rájátszás mérkőzéseinél. Az eredetihez képest módosított 

időpontban lejátszandó mérkőzés költségét az időpont módosítást kérő csapatnak 

kell fedeznie. A módosított időpontnak az eredetinél korábbinak kell lennie. 

• A melegítés rendje a következő: 1 perc hűtés és 5 perc bemelegítési idő letelte után 

közvetlenül 1-1 perc áll rendelkezésre a 2 „button dobás” végrehajtására. Az a csapat 

szerzi meg az első endben a kedvezményezettséget, amely csapat button átlaga 

alacsonyabb a 2 dobás alapján.  

• Amennyiben egy csapatnak már nincs matematikai esélye az adott mérkőzésen a 

győzelem megszerzésére, kötelező feladnia a mérkőzést. Egy csapat saját döntése 
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alapján szintén feladhatja az éppen zajló mérkőzését, melyre legkorábban az 6. end-et 

követően van lehetőség.  

• Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetést adhat, kiállíthat, a kirívóan 

sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja a további versenyzésből. 

• Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a Verseny Szervező Bizottsága dönt.  

 

Kiesés – feljutás: 

A Férfi- és Női OCSB kiesés-feljutás rendszere: Az ’A’ liga utolsó helyezett kiesik, míg a B liga 

első helyezettjei nemenként feljutnak. 

 

RUHÁZAT: 

• A mérkőzéseken kötelező a sportmez jobb ujján a Magyar Curling Szövetség hímzett 

címerét viselni. Az embléma viselését kiváltja, ha a felsőruházat bármely jól látható részén 

szerepel az MCSZ logója. 

 

ÓVÁS ÉS FELLEBEZÉS: 

Az MCSZ érvényben lévő Óvási és Fellebbezési szabályzatának megfelelően.  

 

EGYEBEK: 

• A verseny beleszámít a 2021-2022-as ranglista versenybe. 

• A verseny minden résztvevőjére az MCSZ érvényben lévő Dopping Szabályzata 

vonatkozik. Minden játékos köteles magát alávetni egy esetleges doppingvizsgálatnak. 

Doppingvétség esetén az idevonatkozó eljárást kell lefolytatni, figyelembe véve az érintett 

játékos személyiségi jogait és a MOB által előírt eljárási rendet. 

• A nevezési lap beadásával Versenyző (kiskorú versenyző esetén hozzátartozója) 

kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az MCSZ által szervezett 

versenyeken, versenyek előtti melegítéseken, versenyek előtti edzéseken, a versenyhez 

kapcsolódó rendezvényen vagy egyéb a sportágat népszerűsítő rendezvényen a 

versenyzőről a MCSZ által akkreditált személy, szervezet mozgó és állóképet készítsen, 

hanganyagot rögzítsen azokat MCSZ szabadon, korlátlan számban és korlátlan ideig 

felhasználhassa, átdolgozhassa, kommunikációs csatornáin megjelentesse illetve harmadik 

fél számára felhasználásra továbbadhassa. Versenyző (kiskorú versenyző esetén 

hozzátartozója) kijelenti, hogy ezen anyagokkal kapcsolatban semmilyen további igényt, 

követelést nem támaszt. 

 

FELVILÁGOSÍTÁS: 

Rozgonyi Gergely: rozgonyi.gergely@huncurling.hu 

Kiss Bálint: kiss.balint@huncurling.hu 

 

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván a Rendezőség! 

mailto:kiss.balint@huncurling.hu

