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2023. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság ’B’ liga technikai összefoglaló 

 

 

 

 

A nevezési határidőig (2022. november 18. 16:00 óra) 5 páros jelezte indulási szándékát. 

További 3 páros a Vegyes-páros ’C’ ligából biztosította indulási jogát. 

 

Erősorrend kijelölése a Versenyszabályzat 6§ 16. pontjának Vegyes-páros OB ’B’ liga 

része alapján. Ugyanannak a párosnak minősül az MCSZ Versenyszabályzatának 2§ 

18.3-es pontja szerintiek. 

 

2022. évi VPOB ’A’ liga kiesett párosa: 

• A1: Kiss Anett – Kiss Péter 

 

2022. évi VPOB ’B’ liga helyezettjei: 

• A2: Pintér Zsuzsanna – Varkoly Zoltán - VI. helyezett 

• A3: Sárai Rita – Beke Viktor - VII. helyezett 

• A4: Ádám Alexandra – Kéri Dávid - VIII. helyezett 

• A5: Hamvas Villő – Palancsa Zoltán - IX. helyezett 

 

2023. évi VPOB ’C’ liga feljutó versenyzői: 

• A6: Dencső Blanka – Lendvay Tamás - I. helyezett 

• A7: Flank-Tanító Dorottya – Flank Gyula - II. helyezett 

• A8: Szabó Enikő – Fóti Balázs - III. helyezett 

 

8 csapatos lebonyolítás: 

• Alapszakasz: Round Robin (2023. január 7-8., január 13-14.) 

• Rájátszás: Elődöntő, döntő (2023. január 15.) – A rájátszásba jutott párosok számára 

további 15.000 Ft/páros összeget szükséges befizetni. 

 

Pályára lépés feltétele a 2023. évi játékengedély, melynek részét képezi a sportorvosi 

vizsgálat. 

 

A Vegyes-páros Országos Bajnokság ’B’ ligából az ELSŐ 4 HELYEZETT PÁROS 

szerez indulási jogot a 2023. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság ’A’ ligába. 

 

Az időrendben szereplő időpontok a mérkőzés kezdetének időpontjai. Az alapszakasz folyamán 

az első bemelegítés, az időrendben szereplő időpont előtt 25 perccel kezdődik! (A rájátszás 

folyamán a kiírt időpont előtt 20 perccel előbb kezdődik az első melegítés). 
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Az egyfordulós round robin lebonyolítás miatt, a rájátszás során az alábbi WCF szabályok az 

irányadóak: 

i. az a csapat, amelyik a jobb győzelem/vereség aránnyal rendelkezik, eldöntheti, hogy 

melyik színű kövekkel játszik és az első end első vagy második kövét szeretné-e dobni; 

(kalapáccsal, az első melegítés jár) 

ii. amennyiben a csapatok megegyező győzelem/vereség aránnyal rendelkeznek, úgy a 

kettejük közötti mérkőzés győztese határozhatja meg, hogy melyik színű kövekkel 

játszik, vagy az első end első vagy második kövét szeretné-e dobni. (kalapáccsal, az első 

melegítés jár) 

 

A párosok számára 22-22 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre. Kerekesszékes vegyes-

páros(ok) számára 30-30 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre 

 

A mérkőzés előtt mindkét párosnak 7-7 perc bemelegítés áll rendelkezésére, az 1 perc hűtést 

követően. A bemelegítés után a pályán lévő páros játékosainak „button”-t kell dobnia (1+1 

perc). 

 

A pálya két végének elérhetősége miatt a travel time ideje az edzőhöz közelebbi házhoz 20 

másodperc, a túlsó oldali házhoz a 40 másodperc. 

 

Az adott szakaszban számításba vett button dobások közül a két legrosszabb eredmény nem 

számít bele az átlagba. 

 

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

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

end első kövét, ezt követően a bírók elindítják az adott páros 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. 

 

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! 


