SZEZONNYITÓ KUPA 2017 – curling ranglista verseny kiírása

SZEZONNYITÓ KUPA
2017
Az Első Magyar Curling Kft.
nyílt nemzetközi curling ranglista versenyt szervez
a Kamaraerdei Curling Klubban.

A VERSENY CÉLJA :
• a curling sport fejlesztése,
• szervezett versenyzési lehetőség biztosítása az MCSZ tagegyesületei és más országok csapatai
számára,
• válogatott csapataink számára felkészülési lehetőség biztosítása,
• felkészülési lehetőség biztosítása az idény bajnoki mérkőzéseire,
• a szezon első budapesti curling ranglista versenyének megrendezése,
• a tornára kiírt kupa és díjak elnyerése.

A VERSENY HELYE :
Kamaraerdei Curling Club
Budapest, XI. ker. Susulyka utca (Pereszke utca felől)

A VERSENY IDÖPONTJA :
2017. szeptember 08-10. (péntektől - vasárnapig)

A VERSENY RENDEZÖJE :
Első Magyar Curling Kft.

CURLING KLUB KIEMELT PARTNEREI:

ELSÖ MAGYAR CURLING KFT
1112 BUDAPEST, Kamaraerdei út 12-14.
Tel: 249-8160, e-mail: office@bpcurlingclub.hu
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A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
• Rókusfalvy András
• Kiss Bálint
• Sztojka Viktor

EMC Kft ügyvezetője
MCSZ Bírói Testület
EMC Kft munkatársa

versenyigazgató
versenybizottsági tag
versenybizottsági tag

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. Egy mérkőzésen maximum 5 fő játszhat.

VERSENYNAPOK:
• Szeptember 08.
• Szeptember 09.
• Szeptember 10.

péntek
szombat
vasárnap

17:30 – 22:00 óráig
09:00 – 21:00 óráig
08:30 – 16:00 óráig

NEVEZÉS IDEJE ÉS MÓDJA:
• Nevezési határidő:
2017. augusztus 20. 17.00 óráig
• Nevezési díj:
67.500.- Ft/csapat
• A nevezési díj tartalmazza a csapatonkénti 2.500,- Forintos MCSZ ranglista verseny
hozzájárulási díjat is.
• Az a csapat, amely előre nevezett, de a nevezési díját a végső nevezési határidőig nem fizeti be,
és még marad szabad hely, csak abban az esetben indulhat a tornán, ha a nevezési díjon felül
további 5 ezer Forint eljárási díjat is befizet.
• Nevezés:

• Befizetés:

A nevezési szándékot írásban, az erre a célra elkészített
nevezési lap kitöltésével lehet, amelyet kitöltve az
Első Magyar Curling Kft részére kérünk visszaküldeni
a nevezési határidő betartásával.
e-mail: office@bpcurlingclub.hu)
Egy egyesület több csapatot is nevezhet!
készpénzben a cég irodájában, a versenyigazgatónál , vagy
átutalással.
Bankszámla szám:
10700581-42812605-51100005
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1112 BUDAPEST, Kamaraerdei út 12-14.
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RÉSZTVEVŐ CSAPATOK:
• A tornán a befizetés sorrendjében az első 16 csapat nevezését fogadjuk el, a fentebb
ismertetett elvek szerint.
• A nevezési díj befizetéséig a rendezőség részére vissza kell küldeni a kitöltött nevezési lapot.
• A kitöltött nevezési lap leadása és a nevezési díj befizetésének együttes megléte a feltétele a
nevezés elfogadásának. Átutalás idejének azt fogadjuk el, amikor az átutalt összeg a rendező kft
bankszámláján jóváírásra kerül.
• Amennyiben 16 csapatnál kevesebb csapat nevez a tornára, csak páros számú csapattal rendezi
meg a tornát a versenybizottság. Ebben az esetben az utolsóként nevező (páratlan) csapat
jelentkezését törli a rendezőség.

A VERSENY DÍJAZÁSA :
• I. helyezett csapat:
• II. helyezett csapat:
• III. helyezett csapat:

EREDMÉNYHÍRDETÉS :

kupa + érem + oklevél + 40 ezer Forintos pályabérlet
kupa + érem + oklevél + 30 ezer Forintos pályabérlet
kupa + érem + oklevél + 20 ezer Forintos pályabérlet
2017. szeptember 10-én (vasárnap),
a döntőt követően a helyszínen

JÁTÉK JOGOSULTSÁG:
• A versenyen részt vehet bárki, aki a versenykiírásban leírtakat, illetve a sportág szabályait nézve
magára nézve kötelezőként ismeri el, és a versenykiírásban leírt feltételeknek megfelel.
• A nevezését a versenybíróságnál igazolni tudja.
• 1 játékos egy mérkőzésen csak 1 csapatban játszhat.
• A verseny ideje alatt a World Curling Federation szabályait és előírásait betartja.
• Viselkedésével a verseny sportszerű, és kulturált lebonyolítását nem zavarja.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA :
• Minden csapat részére minimum 4 mérkőzést garantál a rendezőség.
• A tornát úgy nevezett zárt „svájci rendszerben” bonyolítjuk le.
• A nevezett csapatokat véletlenszerűen, de némi – az 1. forduló kezdési időpontjára vonatkozó kérések figyelembevételével sorsoljuk össze.
• A nevezett 16 csapatot 4 db 4 csapatos csoportba sorsoljuk.
• Az 1. és 2 körben a csapatok a csoporton belüli ellenfelekkel játszanak akként, hogy az első
körben a sorsolás szerinti ellenféllel kell játszani, míg a 2. fordulóban a csoporton belüli
győztesek illetve vesztesek mérkőznek meg egymással.

ELSÖ MAGYAR CURLING KFT
1112 BUDAPEST, Kamaraerdei út 12-14.
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• A 2. majd a 3. fordulót követően a kialakuló tabella szerint, erősorrend alapján párosítjuk össze a
csapatokat.
• Az 2-4. fordulók során egy csapat kétszer nem játszhat ugyanazzal a csapattal.
• Ha a tabella szerint, két olyan csapatnak kellene egymás ellen játszania, akik már megmérkőztek
egymással, akkor a soron következő olyan csapattal mérkőzik az érintett társaság, amellyel nem
küzdött még.
• Az 5. fordulóban már csak a 4. kör után kialakult tabella 1-4. helyezett csapatai játszanak
egymással.
• Az 5. helytől a csapatok végső sorrendje a 4. kör után elért helyezésükkel egyezik meg.
• A döntőt a 4. forduló 1. és 2., míg a bronzmérkőzést 3. és 4. helyezett csapatai játsszák.
• A mérkőzések maximum 8 end-ből” állnak.
• Az első end befejezésének joga minden mérkőzés előtt sorsolással („pénzfeldobással”) dől el.
• Várakozási idő: 5 perc.
• A várakozási idő a mérkőzés kihirdetett (akár az esetleges csúszás miatt módosított és a
csapatokkal közölt) kezdési időpontjától kezdődik.
• Amennyiben egy csapat legalább 3 tagja nincs jelen játékra alkalmas állapotban
(sportruházatban, curling cipőben, stb.) a curling pályán (konkrétan a hack közelénél), és nem
tudja a mérkőzés időpontjához képest legkésőbb a 6. perc kezdetekor a saját első kövét
elcsúsztatni, akkor az adott endet 1-0-ra elveszíti. A soron következő endben a kezdés vagy
befejezés jogának választása marad a vétlen párosnál.
• Maximális várakozási idő: 30 perc. Ha a félóra leteltekor sincs jelen egy csapat, akkor a mérkőzést
elveszíti.
• Amennyiben késve kezdődik egy mérkőzés, akkor a játékidőt a hátralévő endek számának
megfelelően arányosan csökkenteni kell.
• Ha egy csapat nem áll ki egy mérkőzésen, a ki nem álló csapat 5-0 (5-0) arányban veszít, míg a
vétlen csapat ebben az arányban nyeri a mérkőzést.
• A 2. ki nem állás esetén az érintett csapatot kizárjuk a versenyből, de addig lejátszott
eredményeit nem töröljük.
• Ha az adott mérkőzésen 100 perc alatt nem sikerül mind a 8 „end-et” befejezni, a 100. percet
jelző kolomp megszólalása után új „end-et” már nem lehet kezdeni, de az éppen zajló „end-et
végig kell játszani.
• A döntőben és a bronz mérkőzésen 110 perc az időkorlát.
• Az 1-4. fordulókban döntetlen esetén mind a két csapat 1-1 pontot kap, míg a döntőben és a
bronz meccsen extra enddel kell eldönteni, hogy ki a mérkőzés győztese.
• Pontegyenlőség esetén – a helyezések meghatározásához - először a nyert endek, ha az is
egyenlő akkor a nyert kövek számát vesszük figyelembe. Ha mind a 3 szempont azonos, akkor
sorsolással döntjük el a helyezést.
• 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.
• Mérkőzések alatt szünet nincs.
• Mérkőzéseken csapatonként maximum 1 időkérési lehetőség van. Időkérés esetén megállítjuk az
órát, az edző bemehet a csapatához, de maximum 1 percig áll az óra. Ahogy a játékidőt mérő
órán újra elindul a játékidő, az edzőnek el kell hagyni csapatát, és ki kell jönnie a játéktérről.
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VERSENYSZABÁLYOK:
• A mérkőzéseken egységes felsőruházat nem kötelező!
• Az MCSZ versenyengedéllyel rendelkező játékosok kötelesek a ruházatukon viselni az MCSZ
logóját vagy Magyarország címerét. Ez vonatkozik minden olyan ruházatra amelyet éppen felül
hordanak (mez, póló, pulóver,stb.)
• A versenyen a World Curling Federation érvényben lévő szabályai a mérvadók. (A szabályzat a
rendező cégnél megtekinthető.)
• 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" valamint seprűket a versenybizottság biztosít a résztvevők számára.
• Akinek nincs speciális curling cipője, azoknak kötelező a tiszta, lemosott talpú sportcipő
használata, amihez biztosít a rendezőség „csúszó talpat”.

FELVILÁGOSÍTÁS:
• Rókusfalvy Andrásnál (tel: 30-7373-541, e-mail: office@bpcurlingclub.hu).

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:
• Minden mérkőzést követően pályatakarításra (moppolásra) és permetezésre kerül sor.
• Teljes jégkarbantartásra a programban meghatározott időben kerül sor.
• Kérünk minden játékost, hogy csak teljesen tiszta, lemosott talpú cipőben menjen be a pályára.
Kérjük a curling cipők talpát is rendszeresen takarítani.

ÓVÁS ÉS FELLEBEZÉS:
• Óvás és fellebbezés az MCSZ idevonatkozó gyakorlatának megfelelően.

EGYEBEK:
• Mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen.
• A nevezési díj tartalmazza a szombati és vasárnapi ebédet.

Mindenkinek jó játékot és sok sikert kíván
a Rendezőség
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