
Junioři Junioři Žáci Juniorky

CC Dion YB Ledo Juniors CC Dion DJ Ledolamky
Liboc 2 CC Loupežníci Jičín PLC 2 PLC 1
Ledoborci NG CC Kolibris 3 Třešňovka Tučňáci Třešňovka D

Ledoborci Army Savona 6 Třešňovka Lední medvědi CC Ripper
CC RIPER Dion HJ Třešňovka Polární lišky

CC Loupežníci Jičín

Pátek pátek, březen 24, 2017
rozehra utkání dráha č.1 dráha č.2 dráha č.3 dráha č.4

12:30 12.55 - 14.40 PLC 1 Třešňovka Polární lišky Ledolamky
12:30 12.55 - 14.10 Třešňovka D PLC 2 CC Ripper

Ledo Juniors CC Dion YB Liboc 2 CC Loupežníci Jičín
Dion Hj CC RIPER Ledoborci Army Savona 6

19:00 19.25 - 21.10 PLC 1 CC Loupežníci Jičín Třešňovka D Třešňovka Tučňáci
19:00 19.25 - 20.40 Ledolamky CC Dion DJ CC Ripper Třešňovka Lední medvědi

MČRJ a MČRŽ 2017

Tým napsaný nahoře má červené kameny a 1. trénink. Výhodu posledního kamene v 1. endu volí tým s lepším LSD, které se 
provádí v poslední minutě tréninku. V utkáních finálového turnaje má právo volby posledního kamene tým, který se lépe umístil v 

hlavní části (při shodě pořadí rozhoduje průměr DSC), (barva kamenů je dána rozpisem). 

První trénink začíná vždy 25 minut před utkáním, druhý pak o 10 minut později, postupuje se podle pokynů hlavního rozhodčího.

úprava ledu

15:30

Hlavní část

15.55 - 17.40

úprava ledu úprava ledu úprava ledu



Sobota sobota, březen 25, 2017
rozehra utkání dráha č.1 dráha č.2 dráha č.3 dráha č.4

08:00 8.25 - 10.10 CC Dion DJ CC Loupežníci Jičín Třešňovka Lední medvědi CC Ripper
08:00 8.25 - 9.40 Třešňovka Polární lišky Třešňovka Tučňáci PLC 2 PLC 1

Ledoborci Army Dion Hj CC Kolibris 3 Ledoborci NG
CC Dion YB Savona 6 CC Loupežníci Jičín CC RIPER

14:30 14.55 - 16.10 Třešňovka Tučňáci Třešňovka D Třešňovka Lední medvědi PLC 2
14:30 14:55 - 16:40 Třešňovka Polární lišky Ledolamky CC Dion DJ CC Loupežníci Jičín

CC RIPER Dion Hj CC Dion YB Ledo Juniors
Liboc 2 CC Loupežníci Jičín Ledoborci NG CC Kolibris 3 

Neděle neděle, březen 26, 2017
rozehra utkání dráha č.1 dráha č.2 dráha č.3 dráha č.4

08:00 8:30 - 9:45 CC Dion DJ CC Ripper Třešňovka Polární lišky Ledolamky
08:00 8:30 - 10:15 Třešňovka Tučňáci Třešňovka D CC Loupežníci Jičín PLC 1

Savona 6 CC RIPER CC Loupežníci Jičín Ledoborci NG
CC Kolibris 3 Ledoborci Army Ledo Juniors Liboc 2

14:30 14:55 - 16:10 CC Loupežníci Jičín CC Ripper Třešňovka D PLC 2
14:30 14:55 - 16:40 Třešňovka Lední medvědi Ledolamky PLC 1 Třešňovka Tučňáci
18:00 18:25 - 20:10 PLC 1 PLC 2 Třešňovka Polární lišky Ledolamky
18:00 18:25 - 19:40 CC Ripper CC Dion DJ Třešňovka Lední medvědi Třešňovka D

Sobota sobota, duben 29, 2017
rozehra utkání dráha č.1 dráha č.2 dráha č.3 dráha č.4

Ledoborci Army Savona 6 CC Kolibris 3 Liboc 2
Ledoborci NG Ledo Juniors Dion Hj CC Dion YB 

15:30 15:55 -17:40 1.(Ž) 3B 3A 2.(Ž)
15:30 15:55 4.(Ž) 2A 2B 3.(Ž)

úprava ledu

úprava ledu

11:00

úprava ledu úprava ledu

úprava ledu

úprava ledu

úprava ledu

11.25 - 13.10

11:00

18:00 18:25 - 20:10

11:25 - 13:10

úprava ledu úprava ledu

úprava ledu úprava ledu

úprava ledu

8:30 8:55 - 10:40



MČR juniorů a juniorek: 
Týmy v MČR juniorů spolu hrají ve dvou skupinách.Systémem každý s každým v dané skupině. Vítězové skupin jdou přímo 
do semifinále. Týmy na 2. a 3. místech ve skupinách budou hrát křížem o zbylá dvě místa o postup do semifinále tj. 2. 
tým z A skupiny  se třetím s B skupiny a 2.tým ze skupiny B se 3.týmem ze skupiny A. Postupující týmy se zúčastní  
finálového turnaje. Týmy na 4-5. místech ve skupinách obsazují  7-10 místo na MČR juniorů 2017. Týmy na 4. místech po 
odehrání zápasu ve skupině obsazují dle DSC konečné 7 či 8.místo a týmy na 5.místech 9.-10 místo dle DCS v celkovém 
pořadí MČR juniorů. 
Týmy v MČR juniorek hrají spolu v jedné skupině systémem každý s každým dvakrát. Po odehrání zápasů ve skupině první 
tři týmy postupují do Finálového turnaje. 1.tým postupuje přímo do finále MČR juniorek a čeká na vítěze utkání mezi 2. a 
3. týmem po základní části. 4. tým po základní části obsazuje konečné 4.místo na MČR juniorek.
Utkání se hrají na 8 endů a jsou omezena časovým limitem 105 minut. Po jeho uplynutí se dohrává rozehraný end a hraje 
se ještě jeden navíc (nejvýše osmý). Další end začíná, jakmile se zastaví poslední kámen předcházejícího endu. V případě, 
že po posledním odehraném endu zápasu je stav nerozhodný, hraje se extraend (popř. extraendy) až do konečného 
vítězství jednoho z týmů.

MČR žáků:
Týmy v MČR žáků spolu hrají v jedné skupině systémem každý s každým. Po odehrání zápasů ve skupině se hraje 
systémem  play-off (tj. vyřazovacím způsobem). Do finálového turnaje postupují nejlepší 4 týmy z Hlavní  části dle počtu 
získaných bodů. 
Utkání se hrají na 6 endů a jsou omezena časovým limitem 75 minut. Po jeho uplynutí se dohrává rozehraný end a hraje 
se ještě jeden navíc (nejvýše šestý). Další end začíná, jakmile se zastaví poslední kámen předcházejícího endu. V případě, 
že po posledním odehraném endu zápasu je stav nerozhodný, hraje se extraend (popř. extraendy) až do konečného 
vítězství jednoho z týmů.



finálový turnaj
nedělě neděle, duben 30, 2017
rozehra utkání dráha č.1 dráha č.2 dráha č.3 dráha č.4

B1 (JŘ) A1 (JŘ) 3.JN o 3.místo žáci
A2 (JŘ) B2 (JŘ) 2.JN

15:05 15:30

TIME-OUT:
Každý tým má během utkání nárok na jeden jednominutový Time-out s účastí kouče (vedoucího týmu, 
náhradníka, ale vždy jen jednoho). Time-out může tým čerpat pouze před odhozem vlastního kamene. O úmyslu čerpat 
Time-out je tým povinen informovat hlavního rozhodčího. Za každý vyčerpaný Time-out se prodlužuje časový limit 
na utkání o 2 minuty (zajišťuje hlavní rozhodčí). Každý tým má nárok na jeden Time-out (za podmínek uvedených v 
tomto bodu) v každém extraendu.

finále Ž finále JN

úprava ledu

finále JŘ  3.místo JŘ

PŘESTÁVKY:
Přestávka v utkání následuje po čtvrtém endu (třetím endu pro žáky) a její délka je pět minut. Délka 
přestávky je započítána v časovém limitu na hru. Přestávka následuje znovu před případným extraendem a její 
délka je 2 minuty, tato přestávka není započítána v časovém limitu na hru. Hráči mohou během přestávek komunikovat 
pouze s koučem, vedoucím týmu  nebo náhradníkem, kteří jsou zapsáni na soupisce týmu.

úprava ledu úprava ledu úprava ledu

9:35 10:00



MČRJ:

MČR žáků:

TIME-OUT:

PŘESTÁVKY:
První přestávka následuje po pátém endu (třetím endu pro žáky) a její délka je 5 minut. Další následuje před 
případným extraendem a její délka je 2 minuty. Délka přestávek se nezapočítává do časového limitu na hru. Hráči 
mohou během přestávky komunikovat pouze s koučem,vedoucím týmu a náhradníkem, kteří jsou zapsáni na soupisce 
týmu. 

Finálový turnaj hrají nejlepší 4. týmy z Hlavní části MČRJ (juniorů (JŘ)2017 a nejlepší 3.týmy z Hlavní části MČRJ (juniorek 
(JN)) 2017.  Junioři : Ve finálovém turnaji hrají nejdříve týmy semifinále. Vítězové se spolu utkají ve finále a vítěz  finále 
se stává vítězem v kategorii MČRJ. Poražený obsazuje konečné 2.místo na MČR juniorů. Poražené týmy ze semifinále se 
utají o konečné třetí místo. Vítez toho to utkání obsadí konečné 3. místo na MČR juniorů a poražený tým konečné 4.místo. 
Juniorky: Do finálového turnaje postupují nejlepší 3 týmy z Hlavní části MČRJ. Vítěz skupiny jde přímo do finále a čeká 
na vítěze z utkání mezi 2. a 3. týmem po Hlavní části. Vítěz postupuje do finále a poražený obsazuje konečné 3. místo na 
MČR juniorek. Vítěz fínálového utkání se stává vítězem v kategorii MČRJ . Poražený obsazuje konečné 2.místo na MČRJ. 
Utkání se hrají na 10 endů a jsou omezena časovým limitem  dle platných pravidel curlingu. Po jeho uplynutí tým, bez 
ohledu na aktuální skóre, kontumačně prohrává. 
V případě nerozhodného stavu po 10 endech se hraje extraend (popř. extraendy až do konečného vítězství jednoho z 
týmů). V extraendu má každý tým na svou hru časový limit dle platných pravidel curlingu. Po jeho uplynutí tým, bez 
ohledu na aktuální stav, kontumačně prohrává. 

Finálový turnaj hrají nejlepší 4. týmy z hlavní části MČR žáků. Ve finálovém turnaji hrají nejdříve týmy semifinále, a to 
1.tým se 4. týmem po hlavní části a 2.tým se 3. Vítězové se spolu utkají ve finále a vítěz  finále se stává vítězem v 
kategorii MČR žáků. Poražený obsazuje konečné 2.místo na MČR žáků. Poražené týmy ze semifinále se utají o konečné 
třetí místo. Vítez toho to utkání obsadí konečné 3. místo na MČR žáků a poražený tým konečné 4.místo.                                                                                                                                                                   
Utkání se hrají na 6 endů bez časového limitu. V případě nerozhodného stavu po 6 endech se hraje extraend (popř. 
extraendy až do konečného vítězství jednoho z týmů).

Každý tým má během utkání nárok na jeden jednominutový Time-out s účastí kouče (vedoucího týmu, 
náhradníka, ale vždy jen jednoho). Time-out může tým čerpat pouze před odhozem vlastního kamene. O úmyslu čerpat 
Time-out je tým povinen informovat hlavního rozhodčího, který jej schvaluje. Time-out se nezapočítává do časového 
limitu na hru. Každý tým má nárok na jeden Time-out (za podmínek uvedených v tomto bodu) v každém extraendu. 


