Pravidla pro účast reprezentačního
výběru vozíčkářů v MČR
Účast hráčů reprezentačního výběru vozíčkářů (dále jen hráč) v MČR je povolena za
následujících podmínek:
a) Hráč nemusí během utkání dodržovat „Pozice hráčů“, ale nesmí nijak omezit hru na
vlastní nebo jiné dráze.
b) Na hrací ploše musí být pro reprezentační tým vozíčkářů přítomen nejméně jeden
asistent, který na obvykle odhodové straně pomáhá hráči s přípravou kamenů.
c) Hráč nemusí být členem Českého svazu curlingu.
d) Pro hráče se přiměřeně použije směrnice k Soutěžnímu řádu Mistrovství České
republiky v curlingu mužů a žen a k Soutěžnímu řádu Mistrovství České republiky v
curlingu juniorů a juniorek týkající se pravidel pro klubové dresy. Hráč vždy musí mít
během utkání na pravé paži umístěný znak ČSC.
e) Kameny jsou odhazovány ze stojícího kolečkového křesla, které je umístěno tak, aby
byl kámen odhazován z centre line.
f) Pokud je odhoz kamene prováděn mezi hackem a vnější hranou cílových kruhů na
odhodové straně, musí být kolečkové křeslo umístěno tak, aby kámen před odhozem
byl na centre line. Pokud je odhoz kamene prováděn mezi vnější hranou cílových
kruhů a hog line na odhodové straně, musí být kolečkové křeslo umístěno tak, aby byl
kámen na začátku odhozu celou svou šířkou mezi čarami pro vozíčkáře.
g) Během odhozu musí kolečka křesla být v přímém kontaktu s ledem. Nohy
odhazujícího se během odhozu nesmí dotknout ledu.
h) Odhoz je prováděn obvyklým vypuštěním z ruky nebo pomocí schváleného extenderu.
Kámen musí být z ruky nebo extenderu vypuštěn viditelně před dosáhnutím hog line
na odhodové straně.
i) Kámen je ve hře, pokud se dotkne hog line na odhodové straně. Pokud se kámen
nedotkl hog line blíže odhazujícímu, může být odehrán znovu.
j) Hráči nejsou oprávněni zametat. Členové týmu soupeře jsou oprávněni zametat
v souladu s pravidly curlingu.
k) Během soutěže se hrající tým vozíčkářů může skládat z hráčů obou pohlaví pro
všechna utkání. Tým musí čítat minimálně tři a maximálně čtyři hráče odhazující
kameny.
Soutěžní komise si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu aktuální hrací
sezóny.

