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6. Tájékoztató a 2022. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt 

versenyek teendőiről 

 

A 2021/2022. évi hatályos versenynaptár a 2021. június 30-án került elfogadásra két elnökségi 

ülés közötti írásbeli szavazással. 

 

Kiemelt versenyek 2022. január 1. – május 31.: 

Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga: 

• Időpont: 2022. január 8-9, január 15-16 (második és harmadik hétvége) 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság 

• Időpont: 2022. január 28-30, február 4-7. 

Szenior Országos Bajnokság 

• Időpont: 2022. február 12-13. 

Vegyes-páros Országos Bajnokság ’B’ liga 

• Időpont: 2022. február 18-20, február 25-28. 

Vegyes-páros Országos Bajnokság ’A’ liga 

• Időpont: 2022. március 11-15. 

Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

• Időpont: 2022. március 25-27, április 1-3, április 8-10, április 15-18. 

Ifjúsági Országos Csapatbajnokság: 

• Időpont: 2022. május 13-15. 

Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

• Időpont: 2022. május 20-22. 

Egyéni Országos Bajnokság: 

• Időpont: 2022. május 23-28., döntőnap: május 29. 
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Teendők: 

• SoftpeelR online eredményközvetítő rendszer előkészítése és folyamatos vezetés – 

Versenybírói Testületvezető, illetve a Testület további tagjai 

• Világversenyre kvalifikáló országos bajnokságok esetén a szőnyeg folyamatos 

alkalmazása és két mérkőzésenként való cseréje - Versenybírói Testületvezető, illetve a 

Testület további tagjai.  

• Button mérőműszer folyamatos ellenőrzése a bajnokságok megkezdése előtt + elem 

biztosítása a pályán – Versenybírói Testületvezető 

• Verseny előtti teendők: versenykiírás előkészítése és publikálása, nevezések megnyitása 

és fogadása, szükséges névtáblák, bírói beosztás, időrend és technikai összefoglaló 

elkészítése. Feladatok és felelősök kiosztása. – Sportigazgató 

• Verseny alatti teendők: eredmények folyamatos publikálása (online, email, honlap), 

vitás szituációk azonnali kezelése – Sportigazgató 

• Verseny utáni teendők: végeredmény, button eredmények publikálása, érem átadás a 

bajnokság végeztével - Sportigazgató, Elnökség 

• A Kamaraerdei Curling Club által előírt korlátozások tájékoztatása és betartatása az 

MCSZ által szervezett rendezvényeken. Szükséges eszközök beszerzése – 

Sportigazgató  

Aktuális: 

• Aktuális járványmegelőzési intézkedések fegyelmezett betartatása 

• Online bírói összefoglalók a bajnokságok előtt 

• 2021/2022-es szezon két bírói képzésének köszönhetően a bírói állomány 

megnövekedett, sokkal egyszerűbb a bíró szervezés. 

• A versenyszervezéssel (is) foglalkozó team felálltát követően, jóval könnyebb, 

gyorsabb és hatékonyabb a munkavégzés. (nevezések ellenőrzése, pénzügyi feladatok, 

számlázás – Margó; szakmai feladatok, SIR lista, versenyengedélyek és sportorvosik – 

Dani; nevezés nyitás, honlapon a dokumentumok és nevezett csapatok aktualizálása, 

érmek beszerzése – Szabina) 

• Seprű-protokoll „evidenssé” tétele, játékosoknak a ritmusa is legyen ez a mérkőzéseket 

megelőzően. OCSB ’B’ ligán ez jól vizsgázott. 

• OCSB ’B’ liga – férfiaknál 2 feljutó, az alapszakaszt követően 4-es holtverseny, külföldi 

csapat ismételt nevezése.  
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• Vegyes-csapat – alapszakasz kiegészítési díjak befizetése van már csak hátra, 7 csapat 

nevezett, sportorvosi-versenyengedély hiányosságok pótlása folyamatos. 

• Szenior OB – Soha nem látott 4 csapat jelentkezett      , előkészületek a január 17-21-i 

héten kezdődnek 

• Vegyes-páros ’B’ és ’A’ liga – nevezés január 24-én zárul, az ’A’ liga rögzített 

keretszám miatt az időrendben előre dolgozunk. 

• OCSB A liga – ’B’ ligából feljutott csapatok nevezés ismételt kinyitása január 17-21-i 

hét, időrend a rögzített keretszám miatt már kihirdetésre került. 

• Későbbi májusi versenyek Ifi csapat és VPOB, illetve Egyéni OB 

 

2022. január 16. 

Kiss Bálint 


