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A 2022-es Vegyes Országos Bajnokság megnyerése után, a csapat Tatár Lőrinc, Szentannai 

Ágnes, Kalocsay Ottó és Kalocsai Vera és edzőjük Rókusfalvy András kapta meg a lehetőséget, 

hogy képviselhesse a magyar curlinget a skóciai Vegyes Csapat Világbajnokságon. A csapat a 

felkészülést annak tudatában kezdte meg, hogy a csapat több tagja hosszabb-rövidebb ideig 

külföldi tartózkodása nehezítette. Így elsősorban egyéni és más csapatokkal való 

jegesedzésekre, közös külföldi és hazai edzőtáborokra és versenyekre koncentrálódott a 

felkészülés. Időközben kiderült, hogy Szentannai Ági nagyon fontos külföldi munkája miatt 

nem fog tudni részt venni a VB-n így Joó Lindát kértük meg, hogy csatlakozzon a csapathoz, 

amit ő szívesen elfogadott és ehhez az MCSZ is hozzájárult. Részt vett a csapat egy hollandiai 

edzőtáboron, elindult a Kolibris Cup versenyen és hazai versenyeken is. 

 

A Világbajnokság profi szervezéssel jó körülmények között lett megrendezve. Végig kitűnő 

hangulatban zajlottak a mérkőzések és példamutató volt az a hozzáállás, amivel a szervezők és 

a versenyzők is segítették egymást.  

 

Maga a csapat teljesítménye szerintem kiemelkedő az eredményeket és a 9.-ik helyet nézve. 

Mivel az egyik legerősebb csoport a magyaroké volt (így utólag megnézve, hogy Svájc bronz- 

és Skócia ezüstérmes lett), nagyon jónak számít a 6-2-es mérleg és a csoportból való 

továbbjutás. Utána persze már csak a draw eredmények kicsit szerencsétlen alakulása miatt 

kaptuk az egyértelműen legerősebb csapatot a kvalifikációs körben. Előzetes felkészülési 

versenyeinket nézve (ahol egy 3.ik és 9.ik helyet szereztünk) hoztuk azt a csapat átlagot, amit 

előtte is. Nyilván az sem utolsó, hogy nagyon jó volt a csapatösszhang, mindent meg tudtunk 

beszélni a jégen és pályán kívül is egymással. 

 

A skótok elleni kvalifikációs meccset tulajdonképpen bravúrnak lehet tekinteni, ahol egy 

nagyon jól játszó skót csapat ellen is vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe 5-1es állás után. Az 

ellenfél skipjének a meccs végén elég precíz dobást kellett végrehajtania ahhoz, hogy 

nyerjenek, hiszen mi álltunk kettő pontra az utolsó kő ledobása előtt.  

Hibaként lehet említeni a Svájc elleni 7.-ik endet, ahol előtte ugyan vezettünk három ponttal, 

de valahogy több kövünk nem úgy sikerült abban az endben, ahogy szerettük volna. Igy Svájc 

megírta az öt pontját abban az endben, amiből próbáltunk visszajönni, de már nem sikerült.  

 

Összeségében a csapat elégedett volt az elért eredménnyel, alapcélunk a playoff-ba való 

bekerülésünk volt, ami sikerült. Csak érmesektől kaptunk ki a VB-n, a 9-ik hely pedig egy 35 

csapatos mezőnyben nem szégyellnivaló. 

 

A VB után mindenki megtalálja a magának való edzés mennyiséget, illetve Linda a juniorra és 

Lőrinccel a Vegyes Páros OB-ra készül, Ottó pedig a férfi csapattal végzi a további 

edzésmunkát. A Vegyes csapat pedig a következő országos bajnokságon igyekezni fog, hogy 

megvédje az országos bajnoki címét. 

 

 

 

 

Kalocsai Vera, Rókusfalvy András 


