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2022. évi Ifjúsági Országos Csapatbajnokság technikai 

összefoglaló 
 

 

 

 

 

 

A nevezési határidőig (2022. április 3. 20:00 óra) 2 lány és 5 fiú csapat adta le nevezését. Ennek 

megfelelően a lebonyolítási rendszer a következő: 

 

• 2022. május 13-15: Alapszakasz – Koedukált lebonyolításban Round Robin kör, 

melybe minden mérkőzés eredménye beleszámít! 

• Mind a lány, mind a fiú bajnokságban az alapszakasz után végeredményt 

hirdetünk! 

Az MCSZ Versenyszabályzatának 6§ 16. pontja alapján az Ifjúsági OCSB erősorrendjének 

kialakítása a következő: 

• az utolsó befejezett Ifjúsági OCSB végeredményének sorrendjében 

• új csapatok csökkenő csapat összpontszám sorrendben. Az új csapatok pontszámát a 

csapatok csapat ranglista pontszáma adja. 

 

Csapatok beosztása (2022.04.04-i ranglista alapján) 

1. Team Tatár – 2021. évi Ifi fiú OCSB I. helyezett (301,5 pont) 

2. Vasas Girling – 2021. évi Ifi lány OCSB I. helyezett (43,1 pont) 

3. White Sharks – 2021. évi Ifi fiú OCSB III. helyezett 

4. SSC Vulptices – 0 pont (nevezés: április 1. 10:33) 

5. Vándor Curling – 0 pont (nevezés: április 1. 22:01) 

6. Polipok – 0 pont (nevezés: április 3. 19:49) 

7. Polipok Girls – 0 pont (nevezés: április 3. 20:00) 

 

 

Mérkőzést megelőző button dobás szabályai: 

 

Az LSD kövek, valamint az egy játékosra eső, óramutató járásával megegyező-, és ellentétes 

irányú dobások száma minden verseny előtt meg van határozva, függően az alapszakaszbeli 

mérkőzések számától. Az eredeti csapatfelállástól függően mind a 4 játékosnak teljesíteni kell 

a minimális LSD dobások számát. Ha szabálytalanság történik, azaz egy játékos nem teljesíti a 

minimum mennyiségi követelményt, a hiányzó dobások 199,6 cm-es eredménnyel kerülnek 

nyilvántartásba. 

i. A tartalék játékos által dobott LSD az alapszakasz körmérkőzései során egy játékos 

eredményeivel vonható össze, tehát így az a játékos is teljesíti a minimum LSD dobásokra 

vonatkozó követelményt. 
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ii. Ha csak három játékos van a csapatban, akkor a negyedik játékos LSD száma, egyenlő 

arányban megoszlik a többi három játékos között. 

iii. Ha egy játékos nem tudja befejezni a versenyt, és még nem teljesítette a kötelező LSD 

számát, akkor 199.6 cm-t kell beírni a hivatalos jegyzőkönyvbe. 

 

Minimum követelmény 1 játékosra: (minimum 3 játékosnak a jégen kell lennie a dobásoknál) 

2 kő: 1 óramutató járásával megegyező irányú dobás; 1 óramutató járásával ellentétes 

irányú dobás. A legrosszabb két eredmény nem kerül beszámításra az átlagolásnál. 

 

Az időrendben szereplő időpontok a mérkőzés kezdetének időpontjai. Az alapszakasz 

folyamán az első bemelegítés 20 perccel, míg a rájátszásban 15 perccel, az időrendben 

szereplő időpont előtt kezdődik! 

 

Pályára lépés feltétele a 2022. évi játékengedély, melynek részét képezi a sportorvosi 

vizsgálat.  

 

A travel time-t külön időt is láthatóvá teszik a versenybírók. A pálya két végének elérhetősége 

miatt a travel time ideje az edzőhöz közelebbi oldalhoz 20 másodperc, a túlsó oldali házhoz a 

travel time 40 másodperc. 

 

Teljes jégkarbantartásra szombaton a harmadik, míg vasárnap a második idősáv után 

kerül sor! 

 

Fokozottan figyeljetek a seprűfejeket illető szabályokra is, melyek a WCF szabálykönyv 

C3/e,f,g pontjaiban találhatók meg! 

Összefoglalóan: Az adott játékos ugyanazon seprűfejjel játssza végig a mérkőzést, mint amivel 

elkezdte. (kivéve, ha a seprűfej cseréjére a mérkőzés versenybírója engedélyt nem ad). Csere 

esetén, a cserejátékosnak a lecserélt játékos seprűfejét kell használnia. A pályán fennmaradó 

játékosok a mérkőzést tovább folytatják a saját seprűfejeikkel, mellyel a mérkőzést elkezdték. 

Verseny teljes időintervallumában érvényes az MCSZ Seprű protokollja, a versenybírók a 

mérkőzéseket megelőzően ellenőrzéseket végezhetnek. A seprű protokoll bővebben itt érhető 

el: http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2022/01/MCSZ_sepr%C5%B1-

protokoll.pdf 

 

Alapszakaszban a melegítést követő LSD dobások előtt az edzőknek el kell hagyniuk a 

pályát és az ajtón túl, az üvegen keresztül követhetik az LSD dobások menetét! 

 

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2022/01/MCSZ_sepr%C5%B1-protokoll.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2022/01/MCSZ_sepr%C5%B1-protokoll.pdf

