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2023. évi Vegyes-csapat Országos Bajnokság technikai összefoglaló 

 

 

 

 

 

 

A nevezési határidőig (2023. január 13. 20:00 óra) 9 csapat jelezte indulási szándékát. 

 

Az erősorrend kialakítása az MCSZ Versenyszabályzatának 6§ 16. pontjának VCSOB rész 

alapján került kijelölésre. Ugyanannak a vegyes-csapatnak minősül az MCSZ 

Versenyszabályzatának 2§ 17.2-es pontja szerintiek. 
 

Erősorrend: 2022. december 31-i aktuális ranglista állás alapján 

 

1. Team Tatár – 2022. évi VCSOB I. helyezett 

2. Vasas Mix – 2022. évi VCSOB III. helyezett 

3. FTC Hammer Time – 2022. évi VCSOB résztvevő 

4. Jég Sárgányok (Tóth T.: 13,7, Mercz D.: 13,7, Lendvay T.: 4,4, Besnicz P.: 51) = 82,8 

pont (nevezés: 2022.12.19. 11:56) 

5. SSC Mix (Flank-Tanító D.: 26,1, Kiss Gyuláné.: 34,8, Kéri D.:9,8, Varkoly Z.: 12,1) = 

82,8 pont (nevezés: 2023.01.13.17:56) 

6. SSC Jégtörők (Ádám A.: 23,8, Kárpáti Á.: 23,1, Kiss A.: 31,1, Flank Gy.: 1,9) = 79,9 

pont 

7. Vasas Hasas (Barna P.: 0,0, Béres A.: 0,0, Barna K.: 8,8, Jakab Z.: 11,1) = 19,9 pont 

8. FTC Osuma X (Szabó E.: 0,0, Csörgics M.: 9,6, dr. Kassai-Kutas T.: 0,0, Kassai A.: 

4,8) = 14,4 pont 

9. Polipok Vegyes (Moravcsik-Fecskés A.: 0,0, Szabó-Suhai É.: 0,0, Rozgonyi G.: 0,0, 

Harmati A.: 0,0) = 0 pont 

 

 

Lebonyolítás: 

 

Alapszakasz mérkőzések: 2023.02.24.-2023.02.26, 4 és 5 fős csoportokban – Round-Robin 

 

A csoport tagjai: B csoport tagjai: 

A1: Team Tatár B1: Vasas Mix 

A2: Jég Sárkányok B2: FTC Hammer Time 

A3: SSC Mix B3: SSC Jégtörők 

A4: FTC Osuma X B4: Vasas Hasas 

A5: Polipok Vegyes 
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Rájátszás: 2023. március 4.-6. 

Page System 

Ezt követően helyosztó mérkőzésekre, bronz mérkőzésre és az egyik fél két győzelméig tartó 

döntő mérkőzésre kerül sor. 

 

A rájátszás során az alábbi szabályok az irányadóak: 

Ahol a csapatok két csoportban játszanak, a rájátszásban a kőszín, vagy az első/másodiknak 

dobás az első endben az alábbiak szerint dől el:  

i. Ha az elsőként rangsorolt csapat játszik egy második rangsorolt csapattal, az 

elsőként rangsorolt csapat választhat kőszínt, valamint első, vagy második követ az 

első endben. (kalapáccsal, az első melegítés jár).  Ha az elsőként rangsorolt csapatok 

játszanak egymás ellen, a kisebb DSC átlaggal rendelkező csapat választhatja az 

első, vagy második melegítést, vagy a kőszínt. LSD dobás dönti el melyik csapaté 

az első és második kő az első endben.  

ii. Helyosztók: Ha a harmadikként/negyedikként rangsorolt csapatok játszanak egymás 

ellen, a kisebb DSC átlaggal rendelkező csapat választhatja az első, vagy második 

melegítést, vagy a kőszínt. LSD dobás dönti el, melyik csapaté az első és második 

kő az első endben.  

 

A rájátszás díjat (20.000Ft/csapat) az MCSZ számlájára szükséges befizetni vagy átutalni 

az adott szakasz első mérkőzés megkezdéséig. 

 

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

vizsgálat. 

 

Az időrendben szereplő időpontok a mérkőzés kezdetének időpontjai. Az első 

bemelegítés 20 perccel az időrendben szereplő időpont előtt kezdődik! 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 csapatok számára 30-30 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre. 

 

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, vagy cserejátékossal való kommunikáció, 

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

kötelező megvárni a kicsúszást. 

 

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

másodperc, a túlsó oldali házhoz a 40 másodperc. 



3 

 

 

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

bele az átlagba. 

 

A bajnokság folyamán csak a WCF által érvényben lévő seprűfejek használhatóak! 
 

2023. évi Vegyes-csapat OB versenykiírásnak megfelelően egységes felsőruházatnak 

érvényesül az is, ha az adott csapatban az azonos nemű játékosok szerepelnek ugyanolyan 

felsőruházatban! 

 

Verseny teljes időintervallumában érvényes az MCSZ Seprű protokollja, a versenybírók a 

mérkőzéseket megelőzően ellenőrzéseket végezhetnek. 


