
                                                                                                                                  
 

JUNIORSKÁ A ŽÁKOVSKÁ LIGA ČSC 2017/2018 
4. ročník, 1. turnaj 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ 
 
TERMÍN    25. - 26. 11. 2017 a 2. – 3. 12. 2017 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  Curlingová hala Zbraslav 
    
ÚČASTNÍCI: Pro účast v žákovské lize hráč nesmí do 30. 6. 2018 včetně dovršit 15 let věku. Pro účast 

v juniorské lize hráč nesmí do 30. 6. 2018 včetně dovršit 21 let věku.  
    Do turnaje mohou nastoupit smíšené týmy. 
 
PŘIHLÁŠKA TÝMU - 
SEZÓNNÍ SOUPISKA: Tým je povinen před 1. turnajem, kterého se zúčastní, odevzdat sezónní soupisku. Ta je 

závazná pro celý ročník Juniorské a žákovské ligy. Soupiska musí obsahovat název týmu a 
minimálně 4 hráče s platnou lékařskou prohlídkou. Sezónní soupisku je možné v průběhu 
ročníku doplnit dalšími hráči až do počtu 8 hráčů. Tito hráči musí mít platnou lékařskou 
prohlídku a nesmí být uvedeni na sezónní soupisce jiných týmů. 

 
Pro 1. turnaj je termín odevzdání sezónních soupisek 10. 11. 2017. Dopisovat další hráče 
je možné do termínu 23. 11. 2017. 

    Přihlášku zasílejte na adresu:  honza.zelingr@gmail.com  
 
STARTOVNÉ:   800,- Kč/tým/turnaj 
 
TERMÍN ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:     do 10. 11. 2017 
 
TERMÍN PŘIPSÁNÍ STARTOVNÉHO NA ÚČET SVAZU:    (č. ú.: 1730109504/0600, poznámka: JŽL – název klubu) 

V případě, že startovné bude připsáno na účet svazu později než 10. 11. 2017, svaz 
účtuje penále ve výši 100,- Kč/den za každé startovné. Pokud nebude startovné včetně 
penále připsáno na účet svazu do 14. 11. 2017, je účast týmu (týmů) v turnaji zrušena. 
Úhradu startovného lze provést také formou hotovostní úhrady do pokladny ČSC. 
Při neúčasti týmu v soutěži propadá startovné ve prospěch svazu. 

 
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY: Předkládání lékařských prohlídek se řídí dokumentem: „Pravidla schvalování lékařských 

prohlídek“. 
 
DRÁHY:    Nasazení týmů na dráhy je v kompetenci JK ČSC 
 
HERNÍ SYSTÉM: Bude vypracován podle počtu přihlášených týmů a bude klubům oznámen nejpozději           

7 dnů před zahájením soutěže.  
 
CELKOVÉ POŘADÍ LIGY: Za první místo v turnaji tým obdrží 20 bodů, za druhé 16 bodů, za třetí 13 bodů, za čtvrté 

11 bodů. Další pořadí jsou obodována následovně: 5. místo – 10 bodů, 6. místo – 9 
bodů…. až 14. místo – 1bod. Po odehrání celé ligy se body sečtou a určí se celkové pořadí 
ligy. Do celkového pořadí se započítávají pouze tři nejlepší umístění. V případě rovnosti 
bodů rozhoduje o celkovém umístění lepší součet DSC ze započítaných turnajů. Tým je 
započítán do celkového pořadí, pokud se zúčastnil minimálně tří turnajů a zároveň toho 
posledního. 

 
INFORMACE KLUBŮM: Soutěž se hraje podle platných pravidel curlingu. 

 


