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HERNÍ A SOUTĚŽNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU 

MIXED DOUBLES 
(Schváleno VH 1.6.2013) 

 
 

1. Systém soutěže 
 
Mistrovství České republiky v MIXED DOUBLES je krátkodobou soutěží v podobě víkendového turnaje 
(popřípadě rozšířeného o další hrací dny dle počtu přihlášených). Herní systém je aktualizován 
každoročně. 
 
Systém přidělování drah, včetně sad kamenů, je v kompetenci Soutěžní komise ČSC (dále jen SK). 
 
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. 
 
 
Mistrovská utkání: 
 
1. Utkání se hrají na 8 endů a jsou omezena časovým limitem 75 minut (není-li uvedeno jinak). 
2. Po 4. endu je 3 minutová přestávka. 
3. Po vypršení časového limitu se dohrává rozehraný end a hraje se ještě jeden navíc (nejvýše 

osmý). 
4. V případě nerozhodného výsledku se hrají  extra end, dokud některý z týmů nezíská vítězství  
5. Oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku soutěžního utkání. 
6. Zápis výsledku soutěžního utkání podepsaný oběma skipy je platný a dodatečně neměnný. 
7. Pokud bude týmu vzdáno utkání, má tento tým právo tréninku na dráze a to prvních 30 minut 

času na hru se svými kameny za účasti kouče. 
 
 

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 (tzn. získává do tabulky 

turnaje apod.). 
 
Pokud tým nezahájí hru v určeném čase postupuje se podle pravidel curlingu. 
 
 

3. Herní plán turnaje 
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1. Herní plán turnaje se po uzavření přihlášek stávají přílohou Herního a soutěžního řádu MČR pro 
MIXED DOUBLES. 

2. Finálové utkání a utkání o 3.místo se hraje na 8 endů a je omezeno časovým limitem 48 minut 
pro každý tým, po vypršení tohoto limitu tým, bez ohledu na aktuální skóre, kontumačně 
prohrává. 

3. Sestavení herního plánu a případné nasazení týmů je zcela v kompetenci soutěžní komise. 
 
 

4. Přihláška, soupiska, registrační průkazy 
 
MČR se mohou zúčastnit pouze ti hráči, kteří jsou řádně registrovaní podle platného Registračního 
řádu ČSC. 
Termín závazného přihlášení počtu týmů klubem, termín zaplacení startovného a termín předložení 
jmenných turnajových soupisek týmů a předložení platných lékařských prohlídek hráčů (nedílnou 
součástí prohlídky je Prohlášení o dopingu) bude stanoven v Závazných pokynech pro účast týmů 
v MČR mixed doubles. Rozhodující pro posouzení včasnosti je ve všech případech (s výjimkou 
zaplacení startovného -  viz  Závazné pokyny pro účast týmů v MČR mixed doubles) datum potvrzující 
převzetí sekretářem ČSC. 
MČR Mixed-Doubles se nemůže účastnit tým, na jehož sezónní soupisce je uveden hráč, který 
nesplňuje podmínky WCF pro reprezentaci ČR. 
 
Turnajová soupiska týmu 
- musí obsahovat 2 hráče (muže a ženu) s platnou lékařskou prohlídkou (viz „Závazné pokyny pro 

účast týmů v MČR mixed doubles“); 
- na soupisce nemusí být hráči jednoho klubu 
- v případě, že soupiska týmu neobsahuje oba hráče s platnou lékařskou prohlídkou, vypadává 

tento tým bez náhrady ze soutěže. 
 
Soupiska do utkání 
- tým je povinen nejdříve 60 minut a nejpozději 15 minut před stanoveným zahájením prvního 

utkání hracího víkendu dle herního plánu písemně nahlásit svou soupisku na celý turnaj; současně 
tým předloží registrační průkazy hráčů, popř. jiný doklad (viz níže) 

- v případě, že se průběh utkání týmů protáhne přes limit 15 minut před nahlášením soupisky 
těchto týmů do dalšího utkání, mohou takto postižené týmy napsat soupisku nejpozději 5 minut 
po skončení svého utkání 

- soupiska do utkání obsahuje 2 hráče, případně i jednoho kouče.   
- v případě nedodržení limitu 15 minut (viz výše) před utkáním dle herního plánu se týmu 

předmětné utkání kontumuje (není-li stanoveno jinak) 
- týmu, který nastoupil do utkání v jiné soupisce, než jakou nahlásil hlavnímu rozhodčímu, se 

předmětné utkání kontumuje 
- do utkání smí nastoupit pouze hráč s platnou lékařskou prohlídkou. 
 
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 
- nominuje hlavní rozhodčí a rozhodčí 
- ve vlastní kompetenci a také z podnětu SK ČSC odvolává hlavní rozhodčí a rozhodčí včetně 

pomocných  
- odpovídá za dodržení technických a etických pravidel curlingu v průběhu MČR 
- informuje SK ČSC a VV ČSC o průběhu mistrovství 
- zajišťuje kontrolu správnosti výsledků, případně losování 
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- zajišťuje průběžnou informovanost rozhodčích a klubů o změnách pravidel. 
 
 

6. Spory a stížnosti 
 
Spory v průběhu hracího dne 
- rozhoduje hlavní rozhodčí, a to s konečnou platností (není proti němu odvolání) 
 
Stížnost na postup rozhodčích příslušného hracího dne 
- má písemnou formu a obsahuje datum podání stížnosti, jméno a adresu stěžovatele a předmět 

stížnosti 
- za včasnost doručení odpovídá stěžovatel 
- musí být podána k rukám hlavního rozhodčího nejpozději do 24 hodin od ukončení utkání, kterého 

se stížnost věcně týká, přičemž hlavní rozhodčí je o tom povinen provést zápis do Formuláře pro 
rozhodčího delegovaného ČSC (dále jen Formulář)  

- přípustná je i elektronická forma podání stížnosti e-mailem na adresu ČSC, a to jako naskenovaný 
dokument ve formátu JPG nebo PDF; elektronicky podaná stížnost musí obsahovat všechny údaje 
požadované v první odrážce tohoto bodu 

- poplatek za podání stížnosti stěžovatel skládá u hlavního rozhodčího při podání stížnosti (hlavní 
rozhodčí je povinen o tom provést zápis do Formuláře), nebo jej zašle na bankovní účet ČSC 
nejpozději první pracovní den po ukončení utkání, kterého se stížnost věcně týká (tuto úhradu je 
stěžovatel povinen bezodkladně doložit zasláním e-mailu na adresu ČSC, a to jako naskenovaný 
dokument ve formátu JPG nebo PDF); za včasnost úhrady poplatku odpovídá stěžovatel 

- poplatek za podání stížnosti činí 500,- Kč; v případě vyřešení stížnosti ve prospěch stěžovatele je 
mu poplatek vrácen 

- stížnost musí být vyřešena SK ČSC nejdéle do 5 pracovních dnů od jejího doručení ČSC. 
 
Stížnost na postup SK ČSC 
- obdobně zde platí ustanovení pro stížnost na postup rozhodčích příslušného hracího dne s tím že: 
- musí být podána k rukám sekretáře ČSC nejpozději do 24 hodin od doručení rozhodnutí SK ČSC 
- přípustná je i elektronická forma podání stížnosti e-mailem na adresu ČSC, a to jako naskenovaný 

dokument ve formátu JPG nebo PDF; elektronicky podaná stížnost musí obsahovat všechny údaje 
požadované v první odrážce tohoto bodu 

- poplatek za podání stížnosti stěžovatel skládá u sekretáře ČSC při podání stížnosti, nebo jej zašle 
na bankovní účet ČSC nejpozději jeden pracovní den od doručení rozhodnutí SK ČSC (tuto úhradu 
je stěžovatel povinen bezodkladně doložit zasláním e-mailu na adresu ČSC, a to jako naskenovaný 
dokument ve formátu JPG nebo PDF); za včasnost úhrady poplatku odpovídá stěžovatel 

- musí být vyřešena nejdéle do 5 pracovních dnů od jeho doručení ČSC 
- poplatek za podání stížnosti činí 1.000,- Kč; v případě vyřešení stížnosti ve prospěch stěžovatele je 

mu poplatek vrácen 
- řeší VV ČSC, který je konečnou instancí. 

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

7. Mistr České republiky 
 

Mistr ČR se stává reprezentací České republiky a má právo reprezentovat Českou republiku na MS 
MIXED DOUBLES v curlingu v příslušném roce v případě, že tým splňuje podmínky stanovené pro 
identifikaci týmu a že zástupce tohoto týmu podepíše „Smlouvu o zabezpečení reprezentace ČR“, 
a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku jejího předložení ze strany Výkonného výboru ČSC. Pokud 
zástupce týmu odmítne smlouvu podepsat nebo nesplní podmínky identifikace týmu, stane se 
reprezentací ČR další tým v konečném pořadí MČR. 

 
 

8. Výjimky z Herního a soutěžního řádu 
 
Případné výjimky z Herního a soutěžního řádu uděluje VV ČSC na žádost SK ČSC. 

 


