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TEAM MEETING DOKUMENT 

pro MČR MD ročníku 2017/18 

a jeho kvalifikační turnaje  

 

1) SEZÓNNÍ SOUPISKA TÝMU 

• Obsahuje jména dvou hráčů (jedna žena a jeden muž). 

2) SOUPISKA K UTKÁNÍ 

• Kompletně vyplněnou soupisku k utkání (na předepsaném formuláři předloženém 

rozhodčím) odevzdá tým rozhodčímu v časovém intervalu stanoveném v soutěžním 

řádu. Pro případ přesunu k dalšímu zápasu do jiné haly (pokud by k němu došlo) je tým 

povinen odevzdat soupisku znovu.  

3) LAST STONE DRAW (LSD) 

• Vzdálenost mezi kamenem a středem kruhů se měří k nejbližší části kamene, a to 

v centimetrech (při použití měřidla s digitálním displejem s přesností na 0,1 cm, při 

použití jiného měřidla s přesností na 0,5 cm). Pokud kámen skončí mimo cílové kruhy, je 

zapálený nebo posunutý vlastním hráčem odhazujícího týmu, bude zaznamenán jako 

185,4 cm. 

• Kámen, který se zastavil tak blízko středu, že jej není možné změřit, bude zaznamenán 

jako 0 cm. 

• První trénink začne 15 minut před stanoveným začátkem zápasu. Před každým zápasem 

má tým právo na 4minutový (čtyř) trénink. Poté ihned následuje LSD (dle pokynu 

rozhodčího). Pro každé LSD má tým k dispozici nejvýše jednu (1) minutu, do té doby se 

kámen musí alespoň dotknout Tee-line pole pro odhoz. Při nedodržení tohoto času je 

kámen započítán jako 185,4 cm. 

• První kámen LSD je odhozen s rotací PO směru hodinových ručiček, druhý PROTI směru 

hodinových ručiček. Oba dva kameny LSD se budou odhazovat směrem k tribuně. 

• Hráče odhazující jednotlivé LSD závazně zaznamená zástupce týmu na formuláři 

soupisky pro utkání, a to nejpozději před začátkem prvního tréninku (dle platného 

rozpisu soutěže).  

• Pokud dané LSD odhodí druhý hráč, než bylo uvedeno na soupisce, postupuje se dle 

pravidel curlingu.  

• Metodika k LSD v průběhu „hracího víkendu“: 

- rozhodující je pohlaví, tj. M/Ž a teda osoba (jméno hráče); 
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- cílem střídání odhozu LSD za jednotlivá pohlaví je minimalizovat rozdíl mezi 

počtem odhozených LSD pro jednotlivé rotace (PO směru a PROTI směru 

hodinových ručiček) u jednotlivých pohlaví v průběhu víkendu; 

- jedno pohlaví nemůže odhodit LSD pro oba dva směry v jednom utkání; 

- tým se snaží docílit pravidelné (logické) střídání pohlaví a na něm rotací PO směru 

a PROTI směru (hodinových ručiček) pro odhoz LSD v průběhu celého hracího 

víkendu; 

- pro případ přesunu k dalšímu zápasu do jiné haly (pokud by k němu došlo) by tým 

mohl aplikovat novou „řadu minimálního počtu odhozů LSD“, po návratu na 

Roztyly musí tým pokračovat v původní „řadě“ a naopak; 

- za dodržení pravidla ohledně „splnění minimálního počtu odhozů LSD“ je zcela 

odpovědný tým, rozhodčí provádí jen kontrolu; 

- v případě, že dojde k neplánovanému přesunu hry do jiné haly, tým je povinen 

nahlásit/odevzdat informaci o pozicích odehraného LSD příslušnému rozhodčímu 

v jiné/druhé hale.  

4) UTKÁNÍ 

• Hlavní rozhodčí stanoví na doporučení určeného ledaře pozice, na kterých budou 

umístěny kameny. 

• Tým, který má nižší součet odhozených LSD, si vybírá první nebo druhý kámen v prvním 

endu. 

• Utkání kvalifikačních turnajů se hrají na 8 endů bez časového limitu; utkání finálového 

turnaje se hrají na časomíru (thinking time) dle Pravidel curlingu. 

• Pro kvalifikační turnaje platí, že tým s lepším umístěním v tabulce QF (SF) má volbu 

prvního nebo druhého tréninku či barvy kamenů. Svou volbu sdělí hlavnímu rozhodčímu 

nejpozději 10 minut před začátkem prvního tréninku před příslušným utkáním, pokud 

tak neučiní, bude trénovat jako první. Tým s horším umístěním v tabulce QF (SF) je 

povinen 10 minut před začátkem prvního tréninku před příslušným utkáním sdělit 

hlavnímu rozhodčímu svou následnou volbu. 

• Tým, který má výhodu posledního kamene v endu, může vyžádat pouze jedno hraní 

power-play (nalevo nebo napravo), kromě extraendu/extraendů. 

• Hráči odhazují kameny – první hráč 1. a 5. kámen, druhý hráč, 2., 3. a 4. kámen. 

• Pozice hráčů mezi endy se mohou měnit, oba hráči mohou zametat, neodhazující hráč 

nemusí stát při spoluhráčově odhozu v cílových kruzích. 

• Když ani jeden z týmů v endu neskóruje (tzv. blankend), výhodu posledního kamene 

v endu se přenáší na tým, který v předcházejícím endu začínal. 

• V zápasech není přestávka mezi endy, pouze pětiminutová přestávka po čtvrtém endu. 

• Přestávka před extraendem je jednominutová a nesmí se jí zúčastnit trenér ani jiná 

osoba uvedená (či neuvedená) na soupisce k utkání. 

• Pokud bude týmu vzdáno utkání před začátkem hry, má tento tým právo 30minutového 

tréninku na dráze, a to pouze se svými kameny. Začátek této lhůty stanoví hlavní 

rozhodčí. 
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5) TRAVEL TIME 

• Pro účely Curlingové haly Roztyly je „Travel time“ pro „home end“ (u tribuny) stanoven 

na 1 min a 15 s, pro „back end“ na 1 min a 45 s. 

• Pro účely Curlingové haly Centra Třešňovka je „Travel time“ pro „home end“ (u tribuny) 

stanoven na 50 s, pro „back end“ na 1 min a 15 s. 

6) KOŠŤATA A HOUBY 

• Používání košťat a hub se řídí dokumentem „Používání schválených hub pro soutěže ČSC“ 

ze dna 16. března 2017, který je vyvěšený na webu ČSC (http://curling.cz/houby/). 

K metení nepovolené typy košťat (např. „chlupatá košťata“ nebo typ Hammer) lze použít 

jen při odhozu, tedy ne na metení a skipování. 

7) KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

• Na hrací plochu (celá ledová plocha) je zakázáno vnášet mobilní telefony a ostatní 

elektronická zařízení schopná přenášet (či alespoň přijímat, vysílat či zaznamenávat) 

zvuk či data (např. tzv. „chytré hodinky“, sporttestery a jiné), nestanoví-li hlavní rozhodčí 

jinak (např. z důvodu umístění mikrofonů pro účely televizních přenosů).  

• Do prostoru haly (vztahuje se na hrací plochu a přilehle prostory „za sklem“ oddělujícím 

vnitřní prostor haly od chodby u šaten) mimo ledovou plochu je zakázáno vnášet 

zapnutá zařízení dle předchozí věty. Toto ustanovení se vztahuje např. na mobilní 

telefony s vypnutým vyzváněním či na spotřebiče ve Stand-by režimu. 

8) TÝMOVÉ DRESY 

• Týmy se mohou zúčastnit utkání pouze v jednotném oblečení, což znamená: 

- nejvýše dvě varianty horních dílů oblečení celého týmu; každá z variant musí mít 

stejnou barvu, střih, materiál a výrobce (lze kombinovat trička s krátkým 

a dlouhým rukávem); je povoleno hrát s kapucou, která nesmí být natažena hlavě; 

- hráči mohou v rámci jednoho týmu nastoupit bez uvedení svého jména na zádech 

nebo s ním (uvádí se zpravidla jen příjmení; pokud je to pro rozlišení hráčů třeba, 

uvádí se i první písmeno/písmena křestního jména); pokud mají na zádech 

uvedeno jiné jméno než své vlastní, musí je odstranit nebo zakrýt; 

- spodní díl oblečení celého týmu musí mít stejnou barvu a střih; ženy mohou 

v rámci týmu kombinovat sukně a kalhoty (sukně nemusí mít stejnou barvu jako 

kalhoty); 

- hráči musí mít jen také oblečení, které nebrání rozhodčím a hráčům soupeře ve 

výhledu na kameny a průběžné kontrole jejich pozic; 

- pokud hráči hrají s pokrývkami hlavy, musí být v rámci týmu stejné (přičemž není 

vyloučeno, aby někteří členové týmu zároveň hrály bez pokrývky hlavy); toto 

ustanovení platí obdobně pro šátky/šály na krku. 
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9) OSTATNÍ 

Umístění kamenů před začátkem endu 
Hráči jsou zodpovědní za umístění stacionárních kamenů (v souladu s pokynem hlavního 

rozhodčího) před každým endem. Na tuto činnost mají k dispozici 30 s. 

Zaznamenávání výsledků endu 
Hráči obou týmů jsou společně odpovědni za bezodkladné zaznamenávání výsledku 

dohraného endu na výsledkovou tabuli. 

Curlingové obutí 
Není dovoleno vstupovat na ledovou plochu ani do prostoru haly v obuvi, která byla použita 

mimo prostor budovy (tj. v curlingové obuvi, resp. v obuvi, ve které osoby uvedené na 

soupisce k utkání vstupují do prostory haly, není dovoleno se pohybovat mimo uzavřený 

prostor budovy curlingové haly). 

Občerstvení 
Do prostoru haly není dovoleno vnášet otevřené nádoby s nápoji (např. není dovoleno ani 

ponechávat nápoje nalité do otevřených nádob z termolahví apod.), jakékoliv jídlo (viz 

provozní řád haly) a snadno rozbitné nádoby (sklo, porcelán, keramika). Občerstvení hráčů 

může probíhat v chodbě před šatnami, v šatnách a dalších prostorách budovy (mimo výše 

definovaný prostor haly). 

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento dokument vydává Komise rozhodčích ČSC k zajištění řádného průběhu kvalifikačních 

turnajů a finále MČR MD ročníku 2017/18. 

Dokument je závazný pro všechny účastníky/účastnice soutěže a rovněž pro všechny 

rozhodčí. 

Případné nutné úpravy tohoto dokumentu provádí Komise rozhodčích písemně po schválení 

Soutěžní komisí ČSC, popř. Výkonným výborem ČSC. O provedených úpravách jsou týmy 

informovány elektronickou cestou prostřednictvím jejich oficiálních zástupců a zástupců 

klubů, které je do soutěže přihlásily. 

 

 

V Praze dne 6. říjen 2017 

Vlastimil Vojtuš, předseda Komise rozhodčích ČSC 


