
Stratégiai Terv kidolgozása a 
Vegyes Páros szakágban –
Workshop



A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG VÍZIÓJA:
LEGYÜNK A HARMADIK MEGHATÁROZÓ ÉLSPORT A TÉLISPORTOK 
KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON



2026-ig elérendő FŐ CÉLOK

1. Olimpiai szereplés elérése – legyen olimpián versenyzőnk

2. Versenysport szakmai támogatása, célirányosabb finanszírozási 
rendszer

3. Tömegsport népszerűsítése

4. Sportolói létszám, egyesületek növelése (A tagegyesületek száma 
20 fölött legyen)

5. Szervezet fejlesztése

6. Új curling létesítmény

7. Curling Akadémia beindítása

STABIL OLIMPIAI RÉSZVÉTEL

BÁRKI, BÁRHOVA, BÁRMIKOR ELMEHESSEN ÉS EL IS MENJEN 
CURLINGEZNI

TUDATOSAN ÉPÍTETT UTÁNPÓTLÁS



Az olimpiai kvóta megszerzésének egyik leginkább valószínű 
színtere, a vegyes páros szakág. A workshop célja, hogy a 

Szakmai Tanácsadó Testület javaslata alapján eldöntsük 

1. Kiemelt sportágként való kezelése szükségszerű-e

2. Amennyiben kiemelt sportágként kezeljük, milyen szakmai 
stratégia járul hozzá

3. A szakmai stratégiai tervre kér javaslatot és kidolgozást az 
Elnökség a SZTT munkacsoportjától (benne a jelenlegi 

kiválasztási rendszer felülvizsgálatára is). 

A célok eléréséhez 2026-ig fejlesztendő területek:

1. Szervezetfejlesztés

2. Finanszírozás

3. Versenysport, nemzetközi kapcsolatok

4. Infrastrukturális fejlesztések

5. Kommunikáció

6. Taglétszám növelés



Előzmény

• 2020 WMDCC törölve lett, kvalifikációs pontok 
nem kerültek kiosztásra

• A 2022 OWG kvalifikációs rendszer megváltozott

• 2021 WMDCC Első 7+1 direkt kvalifikál, 2 ország 
kvalifikál a 2021 WCF OQE-ből

• Az Olimpiai kvalifikáció kivívására 2 (WCF 
2020.04.03. Future impact communique)

• A magyar finanszírozási rendszer a vegyes-páros 
bajnoki szakágban az OB II. és III. helyezettet is 
támogatja (részben ezzel is motiválja a 
nemzetközi szereplésre)

• 2022-es olimpiára Magyarország nem szerzett 
kvótát 

• Magyarország WMDCC helyezései 2014-től: 

2022 10. Hely

2021 15. Hely

2020 törölve

2019 9. Hely

2018 6. Hely

2017 13. Hely

2016 13. Hely

2015 1. Hely

2014 4. Hely



A Vegyes Páros 
szakágban elért 

további 
nemzetközi sikerek

• Nagy Laura kanadai vegyes-páros partnerével 
megnyerte a 2020-as Ifjúsági Téli Olimpiát, ezzel a hazai 
curling történelem első olimpiai aranyérmét szerezte 
meg.

• Első alkalommal megrendezésre kerülő versenyek a 
szakágban:

• 2022. évi Siket Vegyes-páros Európa Bajnokság – Bronz 
érem, Pintér Zsuzsanna – Várkoly Zoltán

• 2022. évi Kerekesszékes Vegyes-páros Világbajnokság –
Ezüst érem, Sárai Rita – Beke Viktor



Erősségek

Lehetőségek

Versenyhelyzet
MOB pontok

Magas színvonalú játék
Tapasztalat (elsők között kezdtük)

Minőségi jég
OB decemberben/januárban rendezve

VP OB lebonyolítási rendszer

Nemzetközi versenyek megléte erősség, de 
nem elegendő a számuk (WCT-WJCT)

Több szakágban párhuzamos versenyzés
Ha nem VB specifikus
Szakmai stáb hiánya

Edzőhiány

Ettől függ a magyar curling jövője, 
finanszírozása

„1 lapra tettük fel”
Széthúzó elnökség

Kevés jég(idő)
CsapatOB és VP VB közelsége

A ligás ország vagyunk
Folyamatos felkészülés

VB orientált
Juniorok a felnőttOB-n /juniorok fejlődési lehetősége

Svéd-magyar mentorprogram
Nemzetközi edzőtábor (Lilleh.)

2 TOP párosunk nevével eventek
2 azonos motivációjú játékost összerakni (vs. csapatban 4 fő 

kell)

Gyengeségek

Lehetőségek Veszélyek

Vegyes Páros szakág SWOT analízise - 2019-es SZTT workshop akkori helyzetelemzése



Adottságok

• Magyarországon jelenleg egy magán tulajdonban lévő 
dedikált curling pálya található Budapest Kamaraerdőn, 
amely 2 sheet-es. A pálya 2005. március 22-e óta üzemel, a 
nyári szünetek kivételével. A Szövetség jelenleg ezen 
okokból kifolyólag Budapest központúnak mondható, 
amellett, hogy a vidéki bázisok bevonása egyre 
erőteljesebb és elindult a curling élet. 

• A Magyar Curling Szövetségnek jelenleg 20 
tagegyesülete és 163 igazolt sportolója van. 



Kiválasztási rendszer

A és B liga

A ligában 6 páros

5 páros előző OB 
eredménye alapján 

kvalifikálja magát, 6. 
résztvevő a B liga 

győztese

Vegyespáros OB, döntő.

elődöntő best of 3, 
döntőben best of 5

OB győztes mehet a 
Világbajnokságra (VB-t 
megelőzően utoljára

véget ért Magyar Curling 
Vegyes-páros Országos

bajnokság nyertese
jogosult részt venni). 

Amennyiben
Szövetségünk a vegyes-
páros, illetve férfi és női

felnőtt csapat
curlingversenyszámban

jogot szerez a Téli
Olimpiai Játékokra, vagy
az Olimpiai Kvalifikációs

(WCF) Tornán való
részvételre, akkor az

aktuális Téli
OlimpiaiJátékok, vagy az

Olimpiai Kvalifikációs
(WCF) Torna előtt az
MCSZ megrendezi a

hazai Olimpiai
Kvalifikációs Tornáját. 

(kivéve 6.3.1.1, egy 
csapat)

A Magyar Curling 
Szövetség az adott

olimpiai cikluson belül
valamennyi

világversenyen való
részvételt beleszámít a 

hazai kvalifikációs
rendszerébe.

Amennyiben az Olimpiai, 
vagy Olimpiai 

Kvalifikációs Torna
kvalifikációját egyedül 

megszerző vegyes-
páros/csapat számára az

Olimpia vagy Olimpiai 
Kvalifikációs Torna előtt 
maximum 180 nappal az 

adott szakág hazai 
országos bajnokságára 

kerül sor, ott az 
eredménytől függetlenül 
az adott páros/csapat az 
indulási jogát már nem 
veszítheti el. (Csak egy 

kvalifikációs 
lehetőségünk van: 

2020WMDCC  a WCF 
OQE már garantált a WCF 
2020.04.03 kommuniké 

alapján)

Ezen két csapat vett részt: Palancsa-Kiss és Szekeres-Nagy 
párosok



Felnőtt (A-B liga) és ifjúsági vegyes páros 
országos bajnokság résztvevői és rangsora

2019 2020 2021 2022

B liga indulók 
száma

- - - -

A Ifi A Ifi A Ifi A Ifi

1. Hely

Palancsa 
Dorottya 
(UTE) Kiss 
Zsolt (UTE)

Joó Linda (Vasas 
SC) – Tatár Lőrinc 
(UTE)

Palancsa Dorottya 
(UTE) – Kiss Zsolt 
(UTE)

Járványhelyzet 
miatt törölve 

Palancsa Dorottya 
(UTE) – Kiss Zsolt 
(UTE)

Járványhelyzet 
miatt törölve 

Szekeres Ildikó 
(Vasas SC) – Nagy 
György (Vasas SC)

Nagy Lola Olimpia
(Vasas SC) –
Kárász
Raul (UTE)

2. Hely

Szekeres 
Ildikó (Vasas 
SC) Nagy 
György (Vasas 
SC)

Biró Bernadett 
(FTC) – Kalocsay 
Ottó Dániel (UTE)

Szekeres Ildikó 
(Vasas SC) – Nagy 
György (Vasas SC)

Szekeres Ildikó 
(Vasas SC) – Nagy 
György (Vasas SC)

Joó Linda (Vasas 
SC)
– Tatár Lőrinc 
(UTE)

Kámán Kata 
(PTSE) –
Boros Botond 
(PTSE)

3. Hely

Biró 
Bernadett 
(FTC) 
Kalocsay Ottó 
(UTE)

Nagy Laura (Vasas 
SC) – Spiller 
Emilio (Vasas SC)

Biró Blanka (FTC) 
– Fóti Balázs (FTC)

Joó Linda (Vasas 
SC) –
Tatár Lőrinc (UTE)

Halász Csilla (FTC) 
–
Ézsöl Gábor (FTC)

Tószegi Boglárka
(PTSE) – Rozgonyi
Csaba (PTSE)



2018-2022 
Olimpiai 
ciklus 
értékelése



Finanszírozás

• EMMI által biztosított források, az MCSZ költségvetési és támogatási
rendszerén keresztül valósultak meg. 

• A célzott VP támogatás mellett,  a párosok részesültek egyéb
javadalmazásban a szövetségtől (UEP havi díj, kerekesszékes
szakágvezető havidíj, Gerevich ösztöndíj).

• NOB Olympic solidarity - SPORTOLÓI ÖSZTÖNDÍJ: Az Olimpiai
Bizottság egy program keretében pekingi olimpiai felkészülési
támogatást adott a curling vegyespáros számára: 2019. 
november 01-től 2021. december 31-ig 65.000,-USD (~ 20 millió
forint)*

• Az anyagi forrásokon túl, több évig biztosított az MCSz (MOB-
Scitec együttműködés következtében) a havi táplálékkiegészítő
termékeket.

• 2019: 3.474.299 Ft

• 2022: a vegyes páros válogatott lemondott a támogatásról

*http://olimpia.hu/images/Peking2022/10.%20napirendi%20pont_Teli%20Olimpiai%20Jatekok_beszamolo.pdf







2021. ÉVI OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS TORNÁRA

KÉSZÜLŐ VEGYES-PÁROS TÁMOGATÁSA

999 628 Ft 

58 500 Ft 

320 000 Ft 

347 490 Ft 

26 598 Ft 

191 815 Ft 

OQE szállás, étkezés COVID tesztek Pályabérlet OQE utazás, biztosítás DRK ruházat Seprűfej

1 944 031 Ft 



VP workshop összegzése

Résztvevők:

• Belleli Lajos

• Czermann Kristóf

• Ézsöl Gábor

• Kiss Zsolt

Moderátor: Szurmay-Palotai Piroska

Jegyzetet készítette: Dencső Blanka

• Időpont: 2022. július 18.



A workshop során az ideális helyzet (azaz részt veszünk az olimpián = vízió) felépítése volt a cél.

•Emberi erőforrás dimenzió

•Páros tapasztalata, múltja, története, belső motivációja

•Nemzetközi tapasztalat elhagyhatatlan -> nemzetközi tapasztalat beszámítása

•Egyre kevesebb a szakosodott páros

•Stáb (szülők, szövetség, edző, pszichológus, masszőr, operatív adminisztráció feladatokat végző, jégmester, 
szurkolók, sajtó/média, szponzor, orvos, pszichológus, gyógytornász, terapeuta, dietetikus, stb.)

•Hiányzó szakember: seprés-technikai edző, nemzetközi tapasztalattal és magasabb tudással rendelkező
szakember

•Professzionális, fél-professzionális sportkultúra oktatása

•Adatrögzítés, adatelemzés elengedhetetlen -> szoftveres támogatás

•Edzések mennyiségének és edzések minőségének fejlesztése, utóbbihoz elengedhetetlen egy nemzetközi 
tapasztalattal rendelkező edző támogatása, jelenleg szakmai edzők hiánya

•Magyarországon jelenleg instruktorok vannak, coach-okra lenne szükség

•Edzőknek javasoltak: Kiss Zsolt, Nagy György, Szekeres Ildikó, Nagy Gyöngyi, Jakab Zoltán

•Javaslatok: külföldi edzési lehetőség illetve magyar edző nemzetközi képzése a szövetség által

•Szülők oktatása, elfogadtatása a sportnak -> ezt az egyesületek is felvállalhatnák feladatként a szövetséggel 
együtt. Szülők- egyesületek - MCSZ összekapcsolása.

Milyen szempontoknak kell ehhez teljesülnie?



• Kiválasztás folyamata (merítés) -> legalább 4 páros szükséges, hogy versenyhelyzet legyen
• 14-25 éves korosztályból kellene meríteni (javasolt játékosok: Joó Linda, Kárász Raul, Kalocsay Ottó, Nagy 

Viktor, Nagy Laura, Bíró Bernadett, Bíró Blanka, Tatár Lőrinc, Nagy Lola, Trauttwein András, Tüske Milán, 
Hamvas Villő), juniorokra kellene tenni a hangsúlyt, program létrehozása. 

• Belső motiváció nélkül nem tud részt venni a programban, azzal együtt kell vállalnia

• Kiválasztó stratégia 2026-ra: a jelenlegi kiválasztási rendszeren nem változtatnának
• Alternatív javaslat: a támogatási rendszer változtatása; a szövetségi támogatást ne a válogatott 

kapja, hanem egy páros felkészülését támogassa elvárási rendszerrel, de továbbra is a jelenlegi 
kiválasztási rendszert megtartva. (előfordulhat, hogy nem a támogatott páros nyer)

• Kinevelő stratégia 2030-ra: oktatás finanszírozása lenne az elsődleges cél

• Szövetség jutalmazási rendszerében megjelenhetne az edzők, játékosok irányában a képzés támogatása
• Szponzoráció: 500 000 – 1 M forint érhető el reálisan, de erre is külön ember kellene, aki ezzel foglalkozik

• Az oktatáson kívül az eszközök fejlesztésére javasolják inkább a finanszírozás célját, az MCSZ ebben innovátor
kell, hogy legyen (DAP forrásból), hogy a játékosok számára eszközöket biztosítson a fejlődéshez. 

• timer, lézer, videó kamera, mikroport, curling statisztikai elemző szoftver, smart-broom, stb.

2. Gazdasági erőforrás, finanszírozás dimenzió

3. Infrastrukturális (erőforrás) dimenzió


