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7. Tájékoztató a 2022. évi Curling Országos Egyéni OB, Ifi 

Csapat Bajnokságról és Ifi Vegyes Páros OB verseny 

lebonyolításának tapasztalatairól 

 

2022. évi Lány- és Fiú Ifjúsági Országos Csapatbajnokság: 

• A versenyre a nevezési határidőig 7 csapat nevezett (2 lány és 5 fiú). Az összesített 

jelentkezési szám tehát tovább növekedett - 2020: 4 csapat, 2021: 6 csapat. Az 

alapszakaszt egy csoportban koedukáltan bonyolítottuk le, majd ezt követően 

nemenként hirdettünk végeredményt, a 2,5 napos lebonyolítási idő végett. 

 

• A verseny előtti teendők közül valamennyi a korábbi gyakorlathoz hasonlóan 

zökkenőmentesen zajlott, az időrendet érintően volt az SZB-nek több egyeztetése 

a csapatszám és a szűk időkorlát miatt. Köszönet illeti Polyák Szabina és Böndör 

Dániel munkáját. 

 

• A Bajnokság során a sportorvosi engedélyekkel és az éves játékengedélyekkel 

nem volt probléma. 

 

• A határidő lezártát követően az időrend, a technikai összefoglaló, a bírói beosztás 

(2021. őszén vizsgázott bírók folyamatos jelenléte) és az online 

eredményközvetítő rendszer is időben publikálásra került. Az eredmények 

vezetése a softpeelR rendszerben zavartalan volt.  

 

• Pozitívum, hogy a 2021/2022-es szezonban indult tatabányai vidéki tömegbázis 

(PTSE) a VPOB B ligát követően, most 2 csapattal képviseltette magát. Az MCSZ 

támogatásban is részesülő siket utánpótlás szintén indított 1 csapatot. 

 

• A lányok versenyét a Vasas SC Girling, míg a fiúkét a Team Tatár nyerte. A 

verseny világeseményre nem kvalifikál, mert az ifjúsági világbajnokságra 

(WJBCC) 2022 őszén kerül megrendezésre kvalifikációs torna. 

 

• Fiú OCSB esetében, az OB-t követően fegyelmi/etikai eljárás indult, mely 

jelenleg is folyamatban van. Az első Fegyelmi tárgyalás lezajlott, második 

időpontja pedig június 16-a a tervek szerint. 

 

• Javaslom mivel az OB nem kvalifikál világversenyre, ezért az OCSB B liga, a 

VPOB B liga, az Ifi VPOB mellett, ezt az OB-t is nyissuk meg nyílt kategóriára 

és nevezhessenek külföldi csapatok is. 
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2022. évi Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

• A versenyre a nevezési határidőig 5 páros nevezett. Az OB két pandémiás évet 

követően tudott ismét lebonyolításra kerülni az MCSZ szervezésében 5. 

alkalommal (2020 és 2021-ben törlésre került). A jelentkezési szám a korábbi OB-

hoz hasonló számot mutat – 2019: 4 páros, 2018: 5 páros, 2017: 4 páros. 

 

• Nemzetközi meghirdetésnek köszönhetően 3 magyar páros mellett, 2 cseh páros 

képviseltette magát a versenyen. Az ifjúságot két kategóriában (nyílt és magyar) 

díjaztuk. A magyar vegyes-párosokból az Ifi OCSB-hez hasonlóan 2 párossal 

képviseltette magát a Tatabányai egyesület (PTSE). 

 

• Round robin után döntő és bronz mérkőzés került lebonyolításra. 

 

• A verseny előtti teendők közül valamennyi a korábbi gyakorlathoz hasonlóan 

zökkenőmentesen zajlott (a szükséges dokumentumok angol nyelven is 

elkészítésre kerültek). Köszönet illeti Polyák Szabina és Böndör Dániel munkáját. 

 

• A Bajnokság során a sportorvosi engedélyekkel és az éves játékengedélyekkel 

nem volt probléma. 

 

• A határidő lezártát követően az időrend, a technikai összefoglaló, a bírói beosztás 

és az online eredményközvetítő rendszer is időben publikálásra került. Az 

eredmények vezetése a softpeelR rendszerben zavartalan volt.  

 

• A magyar OB kategóriát a Nagy Lola – Kárász Raul páros nyerte meg, míg a nyílt 

kategóriát a cseh Debora Dubnová - Matyáš Votava. 

 

 

2022. évi Egyéni Országos Bajnokság: 

• A versenyre a nevezési határidőig 8 női és 16 férfi versenyző nevezett. Az OB az 

Ifi VPOB-hoz hasonlóan 2019-et követően került ismét megrendezésre. 

 

• Hagyományoknak megfelelően 3 körben dőlt el a bajnoki címek sorsa 

(Alapszakasz – Középdöntő – Döntő) 

 

• A verseny előtti teendők közül valamennyi a korábbi gyakorlathoz hasonlóan 

zökkenőmentesen zajlott. Köszönet illeti Polyák Szabina és Böndör Dániel 

munkáját. 

 

• A Bajnokság során a sportorvosi engedélyekkel és az éves játékengedélyekkel 

nem volt probléma. 
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• Az eredmények napi bontásban megküldésre kerültek a játékosok számára. 

 

• Jövőbeli módosítási javaslatom, hogy az alapszakaszt és a középdöntőt követő 

sorrendnek nagyobb jelentősége legyen a középdöntő és ezáltal a döntő folyamán 

csak a pályát sorsoljuk, míg a dobási sorrend választásának a lehetősége kiemelési 

sorrendben történik: Alapszakasz első helyezettje választ először az 1-4-ben 

hányadiknak szeretne dobni és melyik kővel, majd ezt követően a második a 

harmadik és a negyedik jön. Ugyanez az 5-8 középdöntőben, majd a döntőben. 

 

 

Kiss Bálint 

2022. június 9. 


