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2022. évi Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság technikai összefoglaló 

 

 

 

 

   

 

A nevezési határidőig (2022. április 10. 20:00 óra) 5 páros jelezte indulási szándékát.   

 

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

kialakítása a következő: 

a/ az utolsó befejezett Ifjúsági Vegyes-páros OB végeredményének sorrendjében  

b/ az új párosok csökkenő páros összpontszám sorrendben. Az új párosok 

összpontszámát a játékosok egyéni ranglista pontszámainak összege adja.  

c/ külföldi ifjúsági vegyes-párosok nevezési sorrendben. 

 

Ennek alapján a csapatok beosztása: 

Az utolsó befejezett Ifjúsági Vegyes-páros OB végeredményének sorrendjében: 

• A1 Nagy Lola Olimpia – Kárász Raul (2019. évi Ifi OCSB IV. helyezett) 

Az új párosok csökkenő páros összpontszám sorrendben. Az új párosok összpontszámát a 

játékosok egyéni ranglista pontszámainak összege adja. 

• A2 Tószegi Boglárka – Rozgonyi Csaba Gergely (nevezés: április 10. 18:09) 

• A3 Kálmán Kata – Boros Botond – 0 pont (nevezés: április 10. 18:01) 

Külföldi ifjúsági vegyes-párosok nevezési sorrendben. 

• A4 Debora Dubnová – Matyáš Votava (nevezés: április 7. 16:43) 

• A5 Ema Košáková – Tobiáš Votava (nevezés: április 7. 16:44) 

 

 

Csak a WCF szabályai szerint érvényben lévő seprűfej típusok használhatók a 

bajnokság teljes időtartamában. 

 

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

vizsgálat. 

 

Az időrendben szereplő időpontok a mérkőzés kezdetének időpontjai. Az alapszakasz 

folyamán az első bemelegítés, az időrendben szereplő időpont előtt 20 perccel kezdődik! (A 

rájátszás folyamán a kiírt időpont előtt 15 perccel előbb kezdődik az első melegítés) 
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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. 

 

Az endek közötti szünetet jelző idő lejárta előtt az adott end első kövét eldobni nem 

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

adott end első kövét, ezt követően a bírók elindítják az adott csapat 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, 

abban az esetben, ha a másik pályán nincs hack-ben tartózkodó játékos. Amennyiben 

van, úgy kötelező megvárni a kicsúszást. 

 

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! 

 

A melegítést követően a párosoknak meg kell jelölniük az adott mérkőzésen nem 

használt köveket! 

 

Az előre felhelyezett kő kezdő pozíciója az országos bajnokság teljes időintervalluma 

alatt a 2-es! 
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