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CÉG KUPA 
- curling verseny -  

 

Az Első Magyar Curling Kft. 

a Magyar Curling Szövetséggel együttműködve 
curling versenyt szervez  

cégek, vállalkozások, tanintézetek vezetőiből,  
munkatársaiból, tanulóiból szerveződő csapatok részére 

a Kamaraerdei Curling Klubban. 

 
 
A VERSENY CÉLJA : 

 

 A curling sportág hazai megismertetése az üzleti élet mind szélesebb körében. 

 Magyarországi curling sport népszerűsítése, fejlesztése. 

 Versenyzési lehetőség biztosítása különböző cégek csapatai számára. 
 

A VERSENY HELYE : 
 

Kamaraerdei Curling Club 
Budapest, XI. kerület, Susulyka utca (Pereszke utca felől) 

 

MEGKÖZELÍTHETŐ : 
 

A Kőérberki út felől, a Budaörsi repülőtér irányába, a Susulyka utca felé,  

a fény-sorompós vasúti átjárón keresztül.  
Több helyen is ki van helyezve irányjelző tábla. 

 

A VERSENY IDŐPONTJA : 
 

2017. április 30. (vasárnap) 
 

A CURLING KLUB KIEMELT PARTNEREI 
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VERSENYSZÁM: 
 

 Nyílt csapat  (4 fő + 2 fő csere lehetőség) 
A csapatban tetszőleges a nők, illetve a férfiak aránya, 
indítható akár csak női, csak férfi és vegyes csapat is.  

 
NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA: 

 

 Nevezési határidő: 2017. április 23-án, 17:00 óráig 
 

 Nevezési díj: 40.000.- Ft/csapat 
 
 Nevezés: A nevezési szándékot írásban az Első Magyar Curling 

 Kft. részére kérjük jelezni (tel: 383-5303, e-mail: 
 office@bpcurlingclub.hu), a nevezési határidő 
 betartásával. Egy cég maximum két csapatot 

 nevezhet. 
 

A VERSENY DÍJAZÁSA : 
 

 I. helyezett csapat: kupa + érem + oklevél + 40 ezer Forintos pályabérlet 

 II. helyezett csapat: kupa + érem + oklevél + 30 ezer Forintos pályabérlet 

 III. helyezett csapat: kupa + érem + oklevél + 20 ezer Forintos pályabérlet 
 

EREDMÉNYHIRDETÉS : 2017. április 30-án, 

 az utolsó mérkőzést követően a helyszínen 
 

JÁTÉK JOGOSULTSÁG: 
 

 A pályán lévő csapatban 1 fő kivételével mindenkinek a cég 
alkalmazottjának kell lennie. A „külsős” játékos csak olyan személy lehet, 

aki curling sportágban jelenleg sem és nem is volt igazolt curling 
versenyző.  

 1 csapatban maximum 1 fő igazolt (curling versenyzői engedéllyel 

rendelkező) játékos szerepelhet egy időben a jégen.  

 Curling sportágban igazolt versenyző nem csúsztathatja el az utolsó két 

követ és nem lehet skip. 

 Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. 

 A résztvevő játékos köteles a verseny ideje alatt a Magyar Curling 

Szövetség versenyszabályait és előírásait betartani. 

 A játékos viselkedésével a verseny sportszerű és kulturált lebonyolítását 

nem zavarja. 
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 A versenyen csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik a verseny előtt 

legalább 1 alkalommal részt vettek curling alapoktatásban, nyílt edzésen, 
vagy más versenyen. 

 Aki még nem felel meg ennek a követelménynek, annak részt kell venni 

legalább egy oktatáson. Ennek feltételeiről, kérem, keressék Kiss Lászlót 
(office@bpcuringclub.hu), hogy megejthessük a képzést, amelynek némi 
költsége van. 

 
 

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA : 
 

 A lebonyolítás rendszerét a jelentkező csapatok számától függően alakítjuk ki.  

 A részletes programról április 24-ig tájékoztatjuk a nevezett csapatokat.  

 A lebonyolításnál törekszünk arra, hogy minden csapat lehetőség szerint minél 

több mérkőzést tudjon játszani. Minimum 4 mérkőzést garantálunk. 

 A mérkőzések 4 „end”-ből állnak. 

 Amennyiben mérkőzéseken 55 perc alatt nem sikerül mind a 4 „endet” befejezni, 

az 55 perc leteltét jelző kolomp megszólalása után új „endet” már nem lehet 
kezdeni, de az éppen zajló „end”-et végig kell játszani. 

 Kérjük a csapatokat, hogy a mérkőzések ideje alatt feleslegesen ne húzzák az 

időt, és ne tartsanak technikai szünetet. 

 A csoportmérkőzéseken belül döntetlen lehetséges, de a többi mérkőzésnél, ha a 

rendes játékidőn belül az utolsó end-et követően egyenlő az állás, „extra end-del” 
kell eldönteni a mérkőzés végeredményét. 

 Körmérkőzéses rendszerben, pontegyenlőség esetén az alábbi szempontokat 
vesszük figyelembe: 

1./  több nyert "end" 
2./ több "kő" 

 Amennyiben a csoporton belül körbeverés lesz, és az előző pontban leírtak 
alapján nem lehet eldönteni a sorrendet, a továbbjutást „button-nal” döntjük el 

úgy, hogy minden játékos egyet csúsztat. 

 8 csapatnál nagyobb létszámú nevezés esetén „svájci rendszerben” 

bonyolítjuk le a tornát. 

 Tervezett létszámú jelentkezés esetén, 3 vagy 4 csapatos csoportokat sorsolunk 

ki.  

 A verseny rendezősége fenntartja a jogát, hogy jelen versenykiírástól, illetve a 

kiadott programtól különleges és erősen indokolt esetben eltérjen a World 
Curling Federation szabályait betartva. 

 Várakozási idő: 5 perc 

 Az adott mérkőzésen ki nem álló csapat 6-0 arányban elveszti mérkőzését. Ha a 

ki nem állás befolyásolja a csoporton belüli továbbjutás kérdését, akkor az 
érintett csapatok egymás elleni eredményét kell figyelembe venni. 

 A 2. ki nem állás esetén az érintett csapatot kizárjuk a versenyből, az addigi 

eredményeit pedig töröljük. 
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VERSENYSZABÁLYOK: 
 

 A mérkőzéseken egységes felsőruházat nem kötelező. 

 A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók. 

A szabályzat a www.curling.sport.hu honlapról letölthető. 

 Sportszerűtlen viselkedésért a versenybíró figyelmeztetetést adhat, kiállíthat, a 

kirívóan sportszerűtlen csapatot ki is zárhatja a további versenyzésből. 

 Az esetlegesen felmerülő vitás esetekben a versenybizottság dönt. 

 A "köveket", korlátozott számban slider-eket, seprűt a versenybizottság biztosít. 

 Akinek nincs speciális curling cipője, azoknak kötelező a teljesen tiszta, 
lemosott, simatalpú sportcipő használata, amihez biztosít a rendezőség 

„csúszó talpat”. Túracipőben, olyan cipőben, amelynek sarka van, nem 
lehet a jégre lépni. 

 

EGYEBEK: 
 

 Sportorvosi vizsgálat hiányában, mindenki saját felelősségére vesz részt a 

versenyen. 

 Szándékosan vagy gondatlanságból okozott károkat a károkozó köteles 

megtéríteni. 
 

 

FELVILÁGOSÍTÁS: 
 

 Rókusfalvy András (tel: +36 30 737-3541, e-mail: office@bpcurlingclub.hu), vagy 

a curling klubban (+36 1 249-8160; +36 70 287-5464). 

 
 
 

 Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván 
 a Rendezőség 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.curling.sport.hu/
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