
 

 

HERNÍ A SOUTĚŽNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MIXY 2018 

 

TERMÍN KONÁNÍ:  MČR mixy 23. až 25. března 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:   Zimní stadion Jičín 

 

1. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. Mistrovství České republiky v curlingu mixů je krátkodobou soutěží v podobě 

třídenního turnaje. 

2. Systém přidělování drah, včetně sad kamenů, je v kompetenci Soutěžní komise ČSC 

(dále jen SK). Rozhodčí má kompetenci měnit dráhy oproti rozpisu, je-li k tomu 

závažný důvod.  

3. Soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a platných pravidel curlingu 

WCF (dále jen pravidla curlingu), jejichž překlad je uveden na webu ČSC. Tam, kde 

tento řád není ve shodě s pravidly curlingu, platí ustanovení tohoto řádu. 

 

2. MISTROVSKÁ UTKÁNÍ 

1. Před každým utkáním má každý tým právo na devítiminutové rozehrání s vlastními 

kameny. Pro zápasy ve skupinách, kvalifikačním kole a ve čtvrtfinále platí, že tým 

napsaný nahoře má tmavé kameny a první trénink. Pro zápasy od semifinále včetně 

dál platí, že první trénink a tmavé kameny má tým s horším DSC.  

2. Právo volby posledního kamene v prvním endu získává tým s nižším Last Stone Draw 

(dále jen LSD), které se provádí (2x LSD) ihned po ukončení vlastní rozehry. První 

LSD odhazuje tým „po“, druhé „proti“ směru hodinových ručiček, jedno odhazuje 

muž, jedno žena (bez ohledu na pořadí). 

3. Řídí se herním plánem (viz níže). 

4. Oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku 

soutěžního utkání. 

5. Zápis výsledku soutěžního utkání podepsaný oběma skipy je platný a dodatečně 

neměnný. 

6. Pokud tým nenastoupí k utkání, má druhý tým v prvních 60 minutách času na hru 

právo tréninku na dráze za účasti kouče. 

7. Pokud tým nezahájí hru v určeném čase, postupuje se podle pravidel curlingu. 

 



3. HERNÍ SYSTÉM A HERNÍ PLÁN 

Turnaj se hraje systémem 4 skupin (každý s každým) a následným kvalifikačním kole, 

čtvrtfinále, semifinále a finále (včetně utkání o 3., 5. a 7. místo) – viz herní plán. Ze skupin do 

čtvrtfinále postupují přímo vítězové skupin (rozhodují body, vzájemné utkání, DSC – v tomto 

pořadí), týmy na druhých a třetích místech se o postup do čtvrtfinále utkají v kvalifikačním 

kole (viz Q v herním plánu). 

- Utkání se hrají na 8 endů s rozehrou (devět minut) bez časového limitu.  

- Utkání nemůže skončit remízou. 

- V případě nerozhodného stavu se hrají extraendy až do konečného rozhodnutí. 

- Během zápasu má každý tým k dispozici jeden Time-out. 

- Tým má nárok na 5 minutovou přestávku po 4. endu. 

- Pořadí týmů ve skupinách se určí dle pravidel curlingu. Neplatí zde pravidlo 

o tie-breaku. 

- Vítěz finále se pro rok 2018 stává mistrem ČR v kategorii mixů. 

 

4. MISTR ČESKÉ REPUBLIKY 

Mistr ČR se stává reprezentací České republiky a má právo reprezentovat Českou republiku 

na MS 2018 v curlingu mixů, a to 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 mixů. 

 

5. PRAVIDLA, SOUPISKA, REGISTRAČNÍ PRŮKAZY 

1. MČR mixů se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří jsou řádně registrovaní podle 

platného Registračního řádu ČSC a předložili včas platnou lékařkou prohlídku. 

2. MČR mixů se nemůže účastnit tým, na jehož sezónní soupisce je uveden hráč, který 

nesplňuje podmínky WCF pro reprezentaci ČR. 

3. Všichni hráči smí používat pouze schválené houby. 

4. Pro MČR Mixů 2018 platí pravidlo pěti kamenů FGZ. 

5. Turnajová soupiska týmu 

- musí obsahovat alespoň 4 registrované hráče (2 muže a 2 ženy) s platnou 

lékařskou prohlídkou (viz „Závazné pokyny pro účast týmů v MČR mixů“) 

- v případě, že soupiska týmu neobsahuje dostatek hráčů s platnou lékařskou 

prohlídkou, vypadává tento tým bez náhrady ze soutěže. 

 



6. Soupiska do utkání 

- soupiska do utkání obsahuje zpravidla minimálně 2 muže a 2 ženy, 

- tým je povinen nejdříve 60 minut a nejpozději do zahájení prvního tréninku před 

stanoveným zahájením každého utkání písemně nahlásit svou soupisku (pokud se 

liší od předchozího utkání); současně tým předloží registrační průkazy hráčů, 

popř. jiný doklad (viz níže), 

- tým smí mít jednoho náhradníka pro každé pohlaví (tj. během zápasu smí 

vystřídat muže mužem a ženu ženou), 

- do utkání smí tým nastoupit pouze se třemi hráči, stejně tak smí tým ve třech 

hráčích utkání dohrát, ale jen za předpokladu pravidelného střídání hráčů různých 

pohlaví na hráčských postech (tj. muž-žena-muž nebo žena-muž-žena). 

- Pořadí odhazujících hráčů musí po celý zápas dodržovat střídání muž / žena, 

- skip a viceskip musí být opačného pohlaví, 

- v případě nedodržení časového limitu pro zápis soupisky (viz výše) před utkáním 

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, 

- střídání hráčů se řídí pravidly curlingu. 

7. 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 

pouze na základě čestného prohlášení jiného hráče jeho týmu, který předložil 

platný průkaz totožnosti. 

 

6. OBLEČENÍ TÝMŮ 

1. Doporučuje se, aby se týmy zúčastnily MČR Mixy 2018 v jednotném oblečení. 

Jednotné oblečení týmu znamená: 

- stejná barva, střih, materiál a výrobce horních dílů oblečení celého týmu (lze 

kombinovat trička s krátkým a dlouhým rukávem); 

- stejná barva střih dolního dílu oblečení celého týmu (ženy mohou v rámci týmu 

kombinovat kalhoty a sukně); 

- doporučují se dvě viditelné vrstvy (např. triko a mikina) horního oblečení, tzn. 

v žádném okamžiku v průběhu hry by neměly být na dráze u týmu více než dvě 

varianty oblečení. 

2. Je zakázáno nastoupit do utkání v oblečení s nápisem Česká republika (Czech Republic, 

ČR atd.), popř. opatřeném státní vlajkou ČR nebo jiným státním symbolem ČR, pokud 

se na tým nevztahuje bod 6. z ročníku MČR mixy 2017. 

3. Je zakázáno nastoupit do utkání v dresu jakéhokoliv cizího státu, popř. opatřeném státní 

vlajkou jakéhokoliv cizího státu nebo jiným státním symbolem jakéhokoliv cizího státu. 



4. ČSC má na dresech vyhrazená místa pro umístění loga soutěže, případně loga sponzora 

ČSC (viz nákres ve „Směrnici k Soutěžnímu řádu MČR a MČRJ“) pokud sponzora 

a logo má. V případě, že ČSC vyhrazená místa na dresech nevyužívá, může je využívat 

tým nebo klub. Znak ČSC (ve formě nášivky či jiné akceptovatelné formě) je povinně 

umístěn na pravém rukávu oblečení, nevztahuje-li se na tým bod 6. 

5. Umístění jmen hráčů a názvu klubu (viz nákres ve „Směrnici k Soutěžnímu řádu MČR 

a MČRJ“). 

6. Vítěz MČR Mixy 2018 má právo tuto soutěž v následujícím roce odehrát 

v reprezentačních dresech. 

7. Je plně v kompetenci hlavního rozhodčího posoudit, je-li konkrétní oblečení týmu 

vyhovující. Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě nevyhovujícího oblečení týmu 

zakázat nastoupit do utkání. 

 

 

Doporučení: ČSC doporučuje umístit na dresech název klubu a jméno hráče, popř. znak 

klubu. 

Bez omezení: Umístění a rozměry reklamy, loga sponzorů atd. (s výjimkou míst určených 

v bodech 2 a 3 „Směrnice k Soutěžnímu řádu MČR a MČRJ“). 

Poznámky: a) Žádný hráč nesmí nastoupit k soutěžnímu utkání oblečený 

způsobem, který by jakkoliv mohl znevažovat soutěž, ČSC nebo 

soupeře, popř. urážet soupeře, diváky nebo ČSC. 

b) Nášivka ČSC je k dostání na sekretariátu ČSC. 

 

7. ROZHODČÍ 

Komise rozhodčích 

- nominuje hlavní rozhodčí a rozhodčí 

- 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 

 

8. SPORY A STÍŽNOSTI 

Řešení sporů a stížností se přiměřeně řídí ustanovením čl. 7 soutěžního řádu MČR mužů 

a žen. 

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

 


