KVALIFIKAČNÍ TURNAJ O MS 2018 ŽEN
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ
POŘÁDÁ:

Český svaz curlingu (ČSC)

TERMÍN KONÁNÍ:

24. – 28. ledna 2018

MÍSTO KONÁNÍ:

Curlingová hala Roztyly

ÚČASTNÍCI:

Kvalifikačního turnaje (KT) o MS 2018 žen se účastní první čtyři
týmy dle výsledku MČR žen 2016/2017 s tím, že splňují
týmovou identifikaci (viz soutěžní řád odstavec J. Identifikace týmu).
Základním kritériem pro identifikaci týmu je zapsání jmen tří hráčů,
zapsaných na některém z prvních pěti míst na sezónní soupisce týmu
z MČR 2016/2017, na soupisce týmu pro tento Kvalifikační turnaj.

PŘIHLÁŠKA TÝMŮ:

Týmová přihláška musí být podána nejpozději dne 10. ledna 2018
k rukám sekretáře svazu. V případě nepředložení přihlášky ve
stanoveném termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit.

KRITÉRIA PRO NASAZOVÁNÍ TÝMŮ:
Dle Herního řádu Kvalifikačního turnaje ČSC, schváleného ČS ČSC dne
10. června 2017.
JMENNÉ SOUPISKY:

Jmenná soupiska týmu musí být odevzdána nejpozději 10. ledna
2018 k rukám sekretáře svazu. Jmenná soupiska obsahuje
minimálně čtyři a maximálně pět hráček, které jsou řádně
registrované podle platného Registračního řádu ČSC a které splňují
podmínky WCF pro reprezentaci ČR.
V případě nepředložení jmenné soupisky ve stanoveném
termínu se tým turnaje nemůže zúčastnit.
Předložená soupiska týmu musí obsahovat pouze hráčky s platnou
lékařskou prohlídkou.
V případě, že jmenná soupiska obsahuje hráčku, která nemá
platnou lékařskou prohlídku, nemůže se tým soutěže
zúčastnit.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:
a) jsou povinné pro všechny hráčky;
b) jsou platné pouze na formulářích dodaných svazem;

c) mohou potvrdit pouze tělovýchovní lékaři (sportovní);
d) nedílnou součástí lékařského potvrzení je prohlášení o dopingu;
e) hráčka 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:

Přesný rozpis (herní systém) bude klubům oznámen nejpozději
12. ledna 2018 včetně času povinného team meetingu.

INFORMACE KLUBŮM:

Soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a překladu
současných platných pravidel curlingu WCF, vyvěšených na webu
ČSC.

VÍTĚZ KT:

Vítěz se stává reprezentací České republiky a má právo reprezentovat
Českou republiku na MS 2018 – viz Herní řád Kvalifikačního turnaje
ČSC.

ZÁVAZNÉ ŘÁDY PRO START V KVALIFIKAČNÍM TURMAJI PRO MS 2018 ŽEN:
 Herní řád Kvalifikačního turnaje ČSC
 Herní řád Mistrovství ČR v curlingu mužů a žen a mixed doubles
 Soutěžní řád Mistrovství České republiky v curlingu mužů a žen, mixed doubles, žáků,
juniorů a juniorek
 Registrační řád
 Ekonomické zásady ČSC
 Pravidla schvalování lékařských prohlídek
 platná „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydaná Antidopingovým
výborem ČR

