
 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2017 
JUNIORŮ (MČRJ 2017) 

 
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ 

 

POŘÁDÁ: Český svaz curlingu (ČSC) 

TERMÍN KONÁNÍ:           24. - 26. března 2017 (základní část) 
                                          29. - 30. dubna 2017 (finálový turnaj) 
 

MÍSTO KONÁNÍ: Curlingová hala Roztyly 

 

ÚČASTNÍCI: Hráči, kteří ke dni 30.6.2017 nedosáhli věku 21 let (tj. narození 
1.7.1996 a mladší). 

                                         Maximální počet týmů není stanoven.  

Mistrovství České republiky juniorů 2017 (dále jen MČRJ 2017) se 
mohou zúčastnit pouze ti hráči, kteří jsou řádně registrovaní podle 
platného Registračního řádu ČSC a kteří splňují podmínky WCF pro 
reprezentaci ČR. 

 

PŘIHLÁŠKA TÝMŮ: Týmová přihláška musí být podána nejpozději dne 23.2.2017 
k rukám sekretáře svazu. V případě nepředložení přihlášky ve 
stanoveném termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit. 

 

KRITÉRIA PRO NASAZOVÁNÍ TÝMŮ:  Dle výsledků MČRJ 2016 

 

STARTOVNÉ:    3000,-Kč/tým 

TERMÍN ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:   Nejpozději dne 23.2.2017 

 

TERMÍN PŘIPSÁNÍ STARTOVNÉHO NA ÚČET SVAZU (č. ú.: 1730109504/0600):   

V případě, že startovné bude připsáno na účet svazu později než ve 
stanoveném termínu (tj.23.2.2017), svaz účtuje penále ve výši 
300 Kč/den za každé startovné. Pokud nebude startovné včetně 
penále připsáno na účet svazu nejpozději do dne 2.3.2017, je účast 
týmu (týmů) v MČRJ 2017 zrušena. Úhradu startovného lze provést 
také formou hotovostní úhrady do pokladny ČSC. 

 



JMENNÉ SOUPISKY:  Jmenná soupiska týmu musí být odevzdána nejpozději 23.2.2017 
k rukám sekretáře svazu. Každý hráč uvedený na jmenné soupisce 
musí být řádně registrovaným členem Českého svazu curlingu a musí 
být členem klubu, který tým přihlásil (členem klubu je pro danou 
soutěž i hostující hráč - viz. Registrační řád ČSC).  

 
Jmenná soupiska obsahuje maximálně 8 hráčů. 

  Předložená soupiska týmu musí obsahovat minimálně čtyři hráče 
s platnou lékařskou prohlídkou. V případě, že jmenná soupiska 
neobsahuje minimálně čtyři hráče s platnou lékařskou 
prohlídkou, se tým nemůže soutěže zúčastnit. 

 

V případě nepředložení jmenné soupisky ve stanoveném 
termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit. 

V průběhu turnaje lze na jmennou soupisku dopsat hráče 
s platnou lékařskou prohlídkou, který splňuje všechny výše 
uvedená kritéria a to maximálně do počtu 8 hráčů za tým. 

NÁZVY TÝMŮ: Týmy účastnící se MČRJ 2017 budou hrát pod názvy klubů, pod 
kterými jsou do soutěže přihlášeny a identifikace týmu je dána 
osobou skipa. 

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:  

a) jsou povinné pro všechny hráče; 

b) jsou platné pouze na formulářích dodaných svazem; 

c) mohou potvrdit lékaři tělovýchovný (sportovní) nebo praktický; 

d) nedílnou součástí lékařského potvrzení je prohlášení o dopingu; 

e) hráč nemůže bez lékařského potvrzení nastoupit do utkání; 

f) předkládání lékařských prohlídek se řídí dokumentem: „Pravidla schvalování lékařských 
prohlídek“. 

 

DRÁHY: Nasazení týmů na dráhy je v kompetenci SK ČSC. 

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Je stanoven Komisí rozhodčích ČSC. 

HERNÍ SYSTÉM: Rozsah hracích dnů bude vypracován podle počtu přihlášených týmů 
do 27.2.2017, přesný rozpis (herní systém) bude klubům oznámen 
nejpozději 13.3.2017. 

CENY:  Vítězný tým obdrží putovní pohár ČSC a právo reprezentovat ČR 
v dané kategorii pro sezónu 2017/18. 

INFORMACE KLUBŮM: Soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a platných 
pravidel curlingu. SK ČSC si vyhrazuje právo rozšiřovat počet týmů 
v soutěži s ohledem na herní systém. 

 

OBLEČENÍ TÝMŮ: 

1. Doporučuje se, aby se týmy zúčastnily MČRJ 2017 v jednotném oblečení. 

Jednotné oblečení týmu znamená: 

- stejná barva, střih, materiál a výrobce horních dílů oblečení celého týmu (lze kombinovat 
trička s krátkým a dlouhým rukávem); 



- stejná barva a střih dolního dílu oblečení celého týmu (ženy mohou v rámci týmu 
kombinovat kalhoty a sukně); 

- doporučují se dvě viditelné vrstvy (např. triko a mikina) horního oblečení, tzn. v žádném 
okamžiku v průběhu hry by neměly být na dráze u týmu více než dvě varianty oblečení. 

2. 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, pokud se na tým 
nevztahuje bod 6 z roku 2016. 

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

4. ČSC má na dresech vyhrazená místa pro umístění loga soutěže, případně loga sponzora ČSC 
(viz nákres ve „Směrnici k Soutěžnímu řádu MČR a MČRJ“) pokud sponzora a logo má. V 
případě, že ČSC vyhrazená místa na dresech nevyužívá, může je využívat tým nebo klub. Znak 
ČSC (ve formě nášivky či jiné akceptovatelné formě) je povinně umístěn na pravém rukávu 
oblečení, nevztahuje-li se na tým bod 6 z roku 2016. 

5. Umístění jmen hráčů a názvu klubu (viz nákres ve „Směrnici k Soutěžnímu řádu MČR a MČRJ“). 

6. Vítěz MČRJ má právo tuto soutěž následující herní sezónu odehrát v reprezentačních dresech. 

7. 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. 

Doporučení: ČSC doporučuje umístit na dresech název klubu a jméno hráče, popř. znak klubu. 

Bez omezení: Umístění a rozměry reklamy, loga sponzorů atd. (s výjimkou míst určených v bodech 
2 a 3 „Směrnice k Soutěžnímu řádu MČR a MČRJ“). 

Poznámky: a) Žádný hráč nesmí nastoupit k soutěžnímu utkání oblečený způsobem, který by 
jakkoliv mohl znevažovat soutěž, ČSC nebo soupeře, popř. urážet soupeře, diváky 
nebo ČSC. 

b) Nášivka ČSC je k dostání na sekretariátu ČSC. 

 

ZÁVAZNÉ ŘÁDY PRO START V MČRJ 2017 

� Herní a soutěžní řád Mistroství republiky juniorů  

� Registrační řád  

� Ekonomické zásady ČSC 

� Pravidla schvalování lékařských prohlídek 

� platná „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydaná Antidopingovým 
výborem ČR 

 

 


