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2. Tájékoztató a Vegyes-csapat Országos Bajnokság, Vegyes-páros 

‘B’ liga és ‘A’ liga és az Országos Csapatbajnokság ‘B’ liga 

versenyszervezési tapasztalatairól. 

 

Vegyes-páros ’B’ liga: 

• Első évben került megrendezésre rögzített keretszámmal (VPOB ’C’ liga elindításával 

és MCSZ Versenyszabályzat módosításával). Nevezett számok miatt 4 páros 

versenyzett a VPOB ’A’ liga feljutásért (8 párosból) 

• Siket párosok nagyszámú (2022. évi VPOB jogosultság + VPOB C liga feljutás), illetve 

kerekesszékes vegyes-páros részvétele a bajnokságban 

 

OCSB B liga: 

• Minden korábbinál magasabb 11 csapatos részvételi szám (külföldi nevezettel, 2 MCSZ 

felnőtt utánpótlás, 3 vidéki tömegbázis csapatai, 1 siket utánpótlás csapata, 

kerekesszékes csapat 

• Open kategória a férfiaknál, nemenkénti lebonyolítás.  

• Nevezett létszámok miatt nők és férfiak esetében is 2-2 feljutó. Szereplést vállalták, 

OCSB A liga mezőnye végleges. 

 

Vegyes-páros OB ’A’ liga: 

• Rögzített keretszám, 8 párosos A liga, kvalifikáló OB révén döntő best of 3 

lebonyolítással. 

• Tisztázó kérdés érkezett a második döntő választásával kapcsolatban, ezt pótoltuk a 

technikai összefoglalóban, más észrevétel nem érkezett. 

• Győztes párossal több körös egyeztetést követően sikerült elfogadni az elnökségnek a 

válogatott keretet, a felkészülési tervet és az általuk igényelt plusz támogatást is. 

Jelenleg a foglalások és adminisztratív ügyintézés zajlik MCSZ oldalról. 

 

Vegyes-csapat OB: 

• 8 nevezett csapat + 1 későn regisztrált SZB elbírálással résztvevő csapat (SZB 

vezetőként a jövő szezontól kezdődően következetesebb, szigorúbb álláspontot 

szeretnék kérni az SZB tagoktól, mert a nevezéseket egységesen hónapokkal ezelőtt 

megnyitottuk, így erről lecsúszni edzői/vezetői mulasztás. Határidőn túli nevezés, 

illetve annak elbírálása pedig több ember, többkörös plusz adminisztratív munkáját 

jelenti) 

• Két csoportban zajlott küzdelmek, MCSZ Versenyszabályzat módosításával page típusú 

rájátszással. 

• Válogatott csapattal MCSZ válogatottságról szóló kapcsolatfelvétele folyamatban van. 
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Jelenlegi feladatok: 

• OCSB ’A’ liga versenyszervezői feladatai (sportorvosi/versenyengedély hiányosságok 

csökkenek, versenybírói beosztás készül) 

• OCSB ’A’ liga -> SZB megengedőbb álláspont itt is megjelenik. Több tagcsere kérelem 

volt már. MCSZ a Versenyszabályzatában külön eltér a WCF szabálytól és 1 csere 

helyett 2 lehet nevezni. Ha a nevezését felelős CSK / vezető 6 játékost nevez be, úgy 

gondolom, abból bármilyen akut nem várt probléma esetén is lehet gazdálkodni. 

• Ifi VPOB és IFI OCSB nevezés is lezárult, versenyszervezési feladatok itt is 

elkezdődtek. Ifi OCSB-nél Siket utólagos nevezés -> kedvező SZB elbírálás hasonlóan 

a VCS-hez. 

• Több piros kő markolat tört el az utóbbi időkben, ezt az MCSZ-nek akutan pótolni kell. 

A gyártóval egyeztetve, tájékoztattam a pályát a megfelelő és elvárt metódusról a 

jövőben, ami a kövek markolatának javítását illeti. 

 

Minden felsorolt bajnokságra igaz, hogy: 

• A pályával való együttműködés rendben zajlott, az időrend, a pálya megrendelő és a jég 

minősége is megfelelő volt. 

• Az eredményközvetítő rendszer a bajnokságok teljes időintervalluma alatt működött és 

folyamatosan vezetésre került. 

• A 2022/2023-as szezon bírói képzésén frissen vizsgázott bírók beépültek. Biztos bírói 

létszám van jelenleg az OB-k alatt. 

• SZB tagok aktivitása megfelelő volt - szükség esetén gyorsan reagáltak, véleményeztek 

és szavaztak. 

 

 

Kiss Bálint 

2023. március 9. 


