Herní řád Mistrovství ČR v curlingu mužů a žen – Divize 2017/2018
1. Systém soutěže
Divizní soutěže jsou součástí Mistrovství České republiky mužů a žen a jsou dlouhodobou soutěží. Jejich
herní řád je plně v kompetenci Soutěžní komise ČSC (dále jen SK ČSC) za dodržení pravidel daných
schváleným Herním řádem Mistrovství ČR v curlingu mužů a žen a mixed doubles.
V kompetenci SK ČSC je nasazení a rozlosování týmů, stanovení případných náhradních termínů v případě
technických problémů a změna a doplnění termínů. V kompetenci SK ČSC je systém přidělování drah, včetně
sad kamenů.
Průběh MČR se řídí překladem platných pravidel curlingu WCF, uvedeným na webu Českého svazu curlingu
(dále jen pravidla curlingu). Tam, kde tento řád není ve shodě s pravidly curlingu, platí ustanovení tohoto
řádu.
Utkání se hrají na vítězství či prohru, remízy nejsou možné. Za vítězství se počítá bod do celkové tabulky.
Utkání se hrají na 8 endů a časový limit pro oba týmy dohromady je 1 hodina a 45 minut, po jeho uplynutí
se dohrává rozehraný end a hraje se ještě jeden navíc (nanejvýše osmý). V případě remízy v řádném hracím
čase se hraje jeden extraend. V případě nulového extraendu vítězí tým, který neměl v extraendu výhodu
posledního kamene.
Pořadí týmů se určuje prostým součtem bodů získaných v dané části soutěže, dále pomocí vzájemného
utkání (bude sestavena tzv. minitabulka, a to i opakovaně) a dále pomocí nižší dosažené DSC (viz pravidla
curlingu). Pro Divizi mužů dále platí, že týmy na shodných příčkách v obou skupinách budou seřazeny podle
hodnoty DSC – viz pravidla curlingu.
1.1. Divize ženy
1. Týmy hrají nejprve v jedné skupině systémem každý s každým jednokolově.
2. Poté prvních šest týmů postoupí do skupiny X, zbývajících pět týmů do skupiny Y. Ve skupinách X a Y se
týmy utkají opět každý s každým jednokolově, původní zápasy, body i jednotlivá LSD se započítávají.
3. Nejlepší tým ze skupiny X postupuje přímo do 1. ligy žen 2018/2019. Druhý tým ze skupiny X postupuje
do Barážového turnaje o 1. ligu.
1.2. Divize muži
1. Týmy jsou rozděleny do 2 skupin A, B. Hraje se systémem každý s každým dvoukolově.

2. Vítězové skupin postupují přímo do 1. ligy mužů 2018/2019.
3. Týmy na druhých místech ve skupinách postupují do Barážového turnaje o 1. ligu. Tým s lepším DSC
bude na 3. místě.
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Mistrovská utkání:
1. Před každým utkáním má každý tým právo na devítiminutový trénink (rozehrání s kameny). Barva
kamenů a pořadí tréninků je dáno rozpisem. Ihned po skončení tréninku tým odhodí 2 kameny LSD podle
pravidel curlingu a pokynů rozhodčího.
2. Přestávka v utkání:
 následuje po čtvrtém endu a její délka je pět minut,
 následuje znovu před extraendem a její délka je 1 minuta,
 délka přestávky je započítána v časovém limitu na hru tam, kde je časový limit stanoven; toto se
nevztahuje na přestávku před extraendem,
 hráči mohou během pětiminutové přestávky komunikovat pouze s koučem, vedoucím týmu a
náhradníkem, kteří jsou zapsáni na soupisce týmu.
3. Time-out:
 Řídí se Pravidly curlingu.
 Za vyčerpaný Time-out se prodlužuje časový limit na utkání o 2 minuty (zajišťuje hlavní rozhodčí).
4. Oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku soutěžního utkání.
5. Zápis výsledku soutěžního utkání podepsaný oběma skipy je platný a dodatečně neměnný.
6. Pokud bude týmu vzdáno utkání, má tento tým právo tréninku na dráze, a to 60 minut času na hru, za
účasti kouče. Doba určená na trénink začíná běžet ve chvíli, kdy o tom rozhodne hlavní rozhodčí.
2. Vzdání utkání, čekací doba, diskvalifikace týmu
Vzdání utkání:
1. Tým může utkání vzdát nejdříve po ukončení šestého endu.
2. Hlavní rozhodčí může povolit i dřívější ukončení utkání.
3. Tým, kterému bylo utkání vzdáno, se stává vítězem tohoto utkání a získává bod do tabulky soutěže.
Pokud tým nezahájí hru v určeném čase, postupuje se podle pravidel curlingu.
Diskvalifikace týmu: Týmu, který během soutěžního ročníku nenastoupí do 6 a více utkání, jsou
kontumována všechna utkání a bude klasifikován na posledním místě v pořadí MČR.
3. Herní plány jednotlivých ligových soutěží
1. Herní plány (rozpisy) pro jednotlivé ligové soutěže MČR se po uzavření přihlášek stávají přílohou Herního
řádu MČR.
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