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1 SYSTÉM SOUTĚŽE 
 

- Mistrovství České republiky v curlingu seniorů je krátkodobou soutěží v podobě třídenního 
turnaje. Systém přidělování drah, včetně sad kamenů, je v kompetenci Soutěžní komise ČSC 
(dále jen SK). 

- Soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a platných pravidel curlingu WCF, 
jejichž překlad je uveden na webu ČSC (dále jen pravidla curlingu).  Tam, kde tento řád není 
ve shodě s pravidly curlingu, platí ustanovení tohoto řádu. 
 

2 MISTROVSKÁ UTKÁNÍ 
 

- Řídí se herním plánem (viz níže). 
- Oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku soutěžního utkání. 
- Zápis výsledku soutěžního utkání podepsaný oběma skipy je platný a dodatečně neměnný. 
- Pokud tým nenastoupí k utkání, má druhý tým v prvních 60 minutách času na hru právo tréninku 

na dráze za účasti kouče. 
- Tým může utkání vzdát nejdříve po ukončení šestého endu. (hlavní rozhodčí může povolit i 

dřívější ukončení utkání) 
- Tým, kterému bylo utkání vzdáno, se stává vítězem tohoto utkání. 
- Pokud tým nezahájí hru v určeném čase, postupuje se podle pravidel curlingu. 

 
3 HERNÍ PLÁN 

 
- Týmy jsou nasazeny do dvou kategorií (Senioři a Seniorky).  
- Turnaj se skládá ze základní a nadstavbové části. 
- Rozpis zápasů je přílohou tohoto dokumentu. 

 
3.1 Základní část 

 
- Týmy hrají ve skupině každý s každým, seniorky dvakrát, senioři jednou. 
- Utkání se hrají na 8 endů s časovým limitem 1:45. Po uplynutí limitu se dohrává end a hraje 

ještě jeden, maximálně osmý. Utkání nemůže skončit remízou. V případě remízy se hraje pouze 
jeden extra end. Pokud extra end skončí 0:0, vyhrává zápas tým, který do extra endu nastupoval 
BEZ výhody. 

- Tým napsaný v rozpisu nahoře má červené kameny a 1. trénink.  
- Výhodu posledního kamene v 1. endu volí tým s lepším LSD. LSD se hází v poslední minutě 

desetiminutového tréninku dle pravidel curlingu s tím, že za tým odhazují LSD dva libovolní hráči 
dle zápasové soupisky (a to včetně náhradníka, který nemusí nastoupit k utkání). Týmy, u 
kterých je v rozpisu připsána *, musí před prvním utkáním losovat o pořadí tréninků. 

- Během zápasu má tým k dispozici jeden minutový Time-out a po 4. endu pětiminutovou 
přestávku. Obojí se započítávají do celkového časového limitu na utkání. 

- Po skončení utkání se týmům do tabulky připisuje za vítězství 1 bod a za prohru 0 bodů.  
- Po odehrání všech zápasů ve skupině se sestaví pořadí skupiny. O pořadí v základní části se 

rozhoduje dle pravidel curlingu a to bez pravidla tie-breaků.  



 

- Pokud by o pořadí nebylo rozhodnuto dle pravidel curlingu, rozhoduje o něm los. 
 

3.2 Nadstavbová část 
 

3.2.1 SENIORKY 
 

- Po základní části první dva týmy pořadí postoupí přímo do finále.  
- Lépe umístěný tým po základní části má právo volby pořadí tréninku (a tím i barvy kamenů). 
- Výhodu posledního kamene v 1. endu volí tým s lepším LSD. LSD se hází v poslední minutě 

desetiminutového tréninku dle pravidel curlingu s tím, že za tým odhazují LSD dva libovolní hráči 
dle zápasové soupisky (a to včetně náhradníka, který nemusí nastoupit k utkání). 

- Finálové utkání se hrají na 8 endů bez časového limitu! Utkání nemůže skončit remízou. V 
případě remízy se hraje pouze jeden extra end. Pokud extra end skončí 0:0, vyhrává zápas tým, 
který do extra endu nastupoval BEZ výhody. 

- Během zápasu má tým k dispozici jeden minutový Time-out a po 4. endu pětiminutovou 
přestávku. 
 

3.2.2 SENIOŘI 
 

- Po základní části ve dvou skupinách (dle rozpisu B a C) první dva týmy pořadí skupiny postoupí 
přímo do semifinále.  

- Druhý a třetí tým v základní skupině spolu sehrají čtvrtfinále (S1 a S2 dle rozpisu) a to tak, že 3. 
po základní části skupiny B proti 2. po základní části skupiny C (S1) a obdobně 3. po základní 
části skupiny C proti 2. po základní části skupiny B (S2). Vítězové těchto utkání postoupí do 
semifinále. 

- V semifinále se utkají týmy takto – vítěz základní skupiny B oproti vítězi S1 a obdobně vítěz 
základní skupiny C oproti vítězi S2. Vítězové semifinále postupují do finále, poražení do utkání o 
3.místo. 

- Lépe umístěný tým po základní části má právo volby pořadí tréninku (a tím i barvy kamenů). 
- Výhodu posledního kamene v 1. endu volí tým s lepším LSD. LSD se hází v poslední minutě 

desetiminutového tréninku dle pravidel curlingu s tím, že za tým odhazují LSD dva libovolní hráči 
dle zápasové soupisky (a to včetně náhradníka, který nemusí nastoupit k utkání). 

- Utkání čtvrtfinále a semifinále a o 3. místo se hrají na 8 endů s časovým limitem 1:45. Po 
uplynutí limitu se dohrává end a hraje ještě jeden, maximálně osmý. Time-out a přestávka se 
započítávají do celkového časového limitu na utkání. 

- Finálové utkání se hrají na 8 endů bez časového limitu!  
- Utkání nadstavbové části nemůže skončit remízou. V případě remízy se hraje pouze jeden extra 

end. Pokud extra end skončí 0:0, vyhrává zápas tým, který do extra endu nastupoval BEZ 
výhody. 

- Během zápasu má tým k dispozici jeden minutový Time-out a po 4. endu pětiminutovou 
přestávku. 
 

4 SOUPISKA, REGISTRAČNÍ PRŮKAZY  
 

- MČR se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří jsou řádně registrovaní podle platného Registračního 
řádu ČSC a předložili včas platnou lékařkou prohlídku. 
 

4.1 Turnajová soupiska týmu 
 

- musí obsahovat alespoň 4 a maximálně 8 hráčů s platnou lékařskou prohlídkou. 
- v případě, že soupiska týmu neobsahuje dostatek hráčů s platnou lékařskou prohlídkou, 

vypadává tento tým bez náhrady ze soutěže 
 

4.2 Soupiska na utkání 
 

- tým je povinen nejdříve 60 minut a nejpozději 30 minut před stanoveným zahájením svého 
prvního utkání písemně nahlásit svou soupisku; současně tým předloží registrační průkazy hráčů, 
popř. jiný doklad (viz níže); 

- týmu, který nastoupil do utkání v jiné soupisce, než jakou nahlásil hlavnímu rozhodčímu, se 
předmětné utkání kontumuje; 

- do utkání smí nastoupit pouze hráč/hráčka s platnou lékařskou prohlídkou; 
- střídání hráčů/hráček se řídí pravidly curlingu  



 

 
4.3 Předkládání registračních průkazů před utkáním  

 
- v případě, že hráč nepředloží průkaz totožnosti (registrační průkaz, občanský průkaz ČR, pas ČR 

nebo řidičský průkaz ČR) rozhodčí připustí hráče ke hře na základě čestného prohlášení jiného 
hráče jeho týmu, který předložil platný průkaz totožnosti. Za nepředložený průkaz totožnosti je 
hráč zároveň postižen pokutou ve výši 500,- Kč souhrnně za všechny bezprostředně po sobě 
jdoucí hrací dny. 
 

 
5 ROZHODČÍ 

 
- Komise rozhodčích: 

o nominuje hlavní rozhodčí a rozhodčí 
o odpovídá za dodržení technických a etických pravidel curlingu v průběhu MČR 
o informuje SK ČSC a VV ČSC o průběhu mistrovství 
o zajišťuje kontrolu správnosti výsledků, případně losování 

 
6 SPORY A STÍŽNOSTI 

 
- Řešení sporů a stížností se přiměřeně řídí ustanovením čl. 7 soutěžního řádu MČR mužů a žen. 

- V případě uznaných stížností se postupuje v souladu s platnými řády a v duchu Fair-play. 


