
                 
 
 

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V CURLINGU 2017  

11.ročník 
 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ A HRÁČŮ 
(Česká asociace univerzitního sportu pověřila pořadatelstvím AMČR v curlingu 

2017 Český svaz curlingu) 
 
 
TERMÍN KONÁNÍ:  26. – 28. květen 2017 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  Curlingová hala Roztyly 
 
ÚČASTNÍCI: Do turnaje se mohou přihlásit jak týmy, tak i jednotlivci. AMČR 

se mohou účastnit pouze hráči, kteří aktuálně studují na 
vysoké škole nebo splňují podmínky FISU pro 
reprezentaci České republiky na nejbližší Zimní 
univerziádě – WUG (tj. mohli by reprezentovat Českou 
republiku na nejbližší WUG)i. Účastníci nemusí být 
registrovanými členy Českého svazu curlingu (dále jen ČSC). 

 Pokud účastník není registrovaným členem ČSC, pak musí být 
absolvent alespoň jednoho semestru tzv. „Zápočtového sportu – 
curling“ na VŠ nebo musí v semestru, kdy se AMČR koná, 
„Zápočtový sport – curling“ studovat. 

 
PŘIHLÁŠKA: Termín podání přihlášky jak týmů, tak jednotlivců 

k rukám sekretáře svazu je 27. 4. 2017. ČSC pak obratem 
všem přihlášeným týmům a jednotlivcům zašle seznam všech 
přihlášených týmů a jednotlivců včetně jejich příslušnosti k VŠ. 
Poté je jednotlivcům a týmům ponecháno 14 dní (tj. do 
11. 5. 2017) na možnost domluvy a dopsání nepřiřazených 
jednotlivců na soupisky již vytvořených týmů nebo na přihlášení 
nového týmu vzniklého z nepřiřazených jednotlivců. SK ČSC 
může na žádost povolit i rozštěpení již přihlášeného týmu, za 
předpokladu, že se tím sníží počet nepřiřazených jednotlivců. 
Finální uzávěrka jmenných přihlášek týmů je tedy 11. 5. 
2017. Tým se skládá minimálně ze čtyř, maximálně pěti 
hráčů. 

  
  Pokud je počet zbylých nepřihlášených jednotlivců po uzavření 

jmenných přihlášek týmů 11. 5. 2017 takový, že by vytvořili 
tým(y), tak je plně v kompetenci SK ČSC tým(y) vytvořit. Pokud 
je ale jednotlivců méně, pak je účast těch, kteří nebudou 



zařazeni do týmů, na AMČR 2017 zrušena a případné uhrazené 
startovné vráceno. Termín oznámení nepřiřazeným 
jednotlivcům, zda se budou účastnit AMČR 2017 nebo jim je 
účast stornována, je 16. 5. 2017. Ti, jejichž účast bude 
stornována, budou na seznamu náhradníků pro doplnění týmů 
v případě, že některý zařazený hráč se nebude moci zúčastnit. 
Účast náhradníka bude dobrovolná a bude záležet na dohodě 
s týmem, jehož hráč se nebude moci účastnit. Náhradníci budou 
o možnosti být zařazeni do týmů informování nejpozději 22. 5. 
2017.  

 
  Podání přihlášek je možné e-mailem na curling@cstv.cz. 
 
STARTOVNÉ: 400,- Kč / hráč 
 
TERMÍN ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:  
 
  Nejpozději dne 27. 4. 2017 
 
  (na účet č.: 1730109504/0600 GE Money Bank, a. s se 

zprávou pro příjemce: AMCR2016 a jméno hráče nebo k rukám 
sekretáře svazu) 

 
  Pokud nebude startovné připsáno na účet svazu 

nejpozději dne 27. 4. 2017, je účast hráče v AMČR 2017 
zrušena. Úhradu startovného lze provést také formou 
hotovostní úhrady do pokladny ČSC. 

 
  Při neúčasti hráče v soutěži startovné propadá ve prospěch 

svazu. 
 
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:  

a) jsou povinné pro všechny hráče 
b) jsou platné pouze na formulářích dodaných svazem  
c) mohou potvrdit pouze tělovýchovný (sportovní) lékař nebo praktický lékař  
d) nedílnou součástí lékařského potvrzení je prohlášení o dopingu 
e) hráč nemůže bez lékařského potvrzení nastoupit do utkání 
f) předkládání lékařských prohlídek se řídí: „Pravidly schvalování lékařských prohlídek“ 

 
 
DRÁHY:  Nasazení týmů na dráhy je v kompetenci Soutěžní komise ČSC 
 
HLAVNÍ ROZHODČÍ: Je stanoven Komisí rozhodčích ČSC. 
 
POŘÁDÁ:   Český svaz curlingu. 
 
HERNÍ SYSTÉM: Bude vypracován podle počtu přihlášených týmů (bude klubům 

a zástupcům týmů oznámen nejpozději 16. 5. 2017).  
 
INFORMACE KLUBŮM: Soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a 

platných pravidel curlingu WCF, jejichž překlad je uveden na 
webu ČSC. 

 
AKADEMICKÝ MISTR: Akademickým mistrem se může stát pouze tým 

reprezentující vysokou školu – tj. pouze tým, kde všichni 



hráči týmu navštěvují nebo navštěvovali jednu VŠ (pořadatel 
má právo a povinnost zkontrolovat příslušnost hráčů k VŠ a 
v případě nečlenů ČSC i splnění podmínky absolvování alespoň 
jednoho semestru tzv. „Zápočtového sportu – curling“ na VŠ 
nebo jeho studium v aktuálním semestru). Akademickým 
mistrem se pro danou sezonu stává nejvýše postavený tým 
reprezentující VŠ. 

 
 
OBLEČENÍ TÝMŮ V SOUTĚŽI: 

- Doporučuje se, aby se týmy zúčastnily AMČR 2017 v jednotném oblečení.  
- Během mistrovského utkání musí mít každý hráč na pravém rukávu oblečení umístěný 

znak ČSC (ve formě nášivky či jiné). Nášivka ČSC je k dostání na sekretariátu ČSC. 
- Je zakázáno nastoupit do utkání v oblečení s nápisem Česká republika (Czech 

Republic, ČR, atd.), popř. opatřeném státní vlajkou ČR nebo jiným státním symbolem 
ČR. 

- žádný hráč nesmí nastoupit k soutěžnímu utkání oblečený způsobem, který by 
jakkoliv mohl znevažovat soutěž, ČSC nebo soupeře, popř. urážet soupeře, diváky 
nebo ČSC. 

- Je zakázáno nastoupit do utkání v dresu jakéhokoliv cizího státu, popř. opatřeném 
státní vlajkou jakéhokoliv cizího státu nebo jiným státním symbolem jakéhokoliv 
cizího státu. 

- Je plně v kompetenci hlavního rozhodčího posoudit, je-li konkrétní oblečení týmu 
vyhovující. Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě nevyhovujícího oblečení týmu 
zakázat nastoupit do utkání. 

 
ZÁVAZNÉ ŘÁDY PRO START V AKADEMICKÉM MČR 2017: 

� Pravidla schvalování lékařských prohlídek 
� Účastnící se řídí „Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydanou 

Antidopingovým výborem ČR. 
 
POZNÁMKA: 
 
Akademický reprezentační tým a systém nominace do něj je plně v kompetenci VV ČSC a jím 
pověřeného trenéra. 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
i Only the following may participate as competitors in the Winter Universiade:  
 

a) students who are currently officially registered as proceeding towards a degree or diploma 
at the university or similar institute, the status of which is recognised by the appropriate 
national academic authority of their country;  

b) former students of the institutions mentioned in a), who have obtained their academic 
degree or diploma in the year preceding the event.  

 
All competitors must satisfy the following conditions:  
 

a) be a national of the country they represent;  

b) be at least 17 and less than 28 years of age on 1 January in the year of the event  


