TEAM MEETING DOKUMENT /TMD/
pro MČR Mixů – ročník 2018
1) BARVA KAMENŮ
•

Hlavní rozhodčí stanoví, která barva kamenů je na které dráze tmavá (při tom se snaží
respektovat, že modrá a červená jsou tmavé barvy).

2) LAST STONE DRAW (LSD)
•

•
•

•
•

•
•

•

Vzdálenost mezi kamenem a středem kruhů se měří k nejbližší části kamene, a to
v centimetrech (před prvním utkáním hlavní rozhodčí rozhodne o přesnosti měření, tj.
zda bude uplatněno 0,5 nebo 0,1 cm). Pokud kámen skončí mimo cílové kruhy, je
zapálený nebo posunutý vlastním hráčem odhazujícího týmu, bude zaznamenán jako
185,4 cm.
Kámen, který se zastavil tak blízko středu, že jej není možné změřit, bude zaznamenán
jako 0 cm.
Pořadí tréninků a barva kamenů jsou dány rozpisem. První trénink začne 30 minut před
stanoveným začátkem zápasu. Před každým zápasem má tým právo na devítiminutový
(9) trénink. V základních skupinách ihned poté následuje LSD (dle pokynu rozhodčího).
Pro každé LSD má tým k dispozici nejvýše jednu (1) minutu, do té doby se kámen musí
alespoň dotknout Tee-line pole pro odhoz. Při nedodržení tohoto času je kámen
započítán jako 185,4 cm.
První kámen LSD je odhozen s rotací PO směru hodinových ručiček, druhý PROTI směru
hodinových ručiček. Oba dva kameny LSD se budou odhazovat směrem k home endu.
Hráče odhazující jednotlivé LSD závazně zaznamená zástupce týmu na formuláři
soupisky pro utkání, a to nejpozději před začátkem prvního tréninku (dle platného
rozpisu soutěže).
Pokud za tým odhodí LSD jiný než řádně nahlášený hráč, postupuje se dle pravidel
curlingu.
Metodika k LSD v průběhu MČR:
- před zápasem musí vždy odhazovat jeden muž a jedna žena;
- v průběhu MČR se (s výjimkou výše uvedeného) nemusí dodržovat další pravidla
rotací hráčů či postů.
DSC počítá hlavní rozhodčí pouze v rámci základních skupin, přičemž se škrtá jeden
nejhorší LSD.

3) ODSTOUPENÍ HRÁČE V PRŮBĚHU UTKÁNÍ
•

Pokud hráč/hráčka odstoupí v průběhu endu, musí být dodržena pravidla curlingu. Od
následujícího endu (pokud tým pokračuje ve třech hráčích), musí tým nahlásit (ústně)
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hlavnímu rozhodčímu novou soupisku, která respektuje pravidlo střídání pohlaví při
odhozu). Pokud se odstoupivší hráč/hráčka do zápasu vrátí, platí původní soupiska.

4) TRAVEL TIME
•

„Travel time“ stanoví hlavní rozhodčí před prvním hracím kolem.

5) KOŠŤATA A HOUBY
•

•

Používání košťat a hub se řídí dokumentem „Používání schválených hub pro soutěže
ČSC“, který je vyvěšený na webu ČSC (http://curling.cz/houby/). K metení nepovolené
typy košťat (např. „chlupatá košťata“ nebo typ Hammer) lze použít jen při odhozu, tedy
ne na metení a skipování.
V případě, že dojde ke střídání hráčů v průběhu zápasu, musí nastupující náhradník
pokračovat ve hře s houbou střídaného hráče (koště může používat vlastní). Na dodržení
pravidla dohlíží rozhodčí.

6) KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
•

•

Na hrací plochu (celá ledová plocha) je zakázáno vnášet mobilní telefony a ostatní
elektronická zařízení schopná přenášet (či alespoň přijímat, vysílat či zaznamenávat)
zvuk či data (např. tzv. „chytré hodinky“, sporttestery a jiné), nestanoví-li hlavní rozhodčí
jinak (např. z důvodu umístění mikrofonů pro účely televizních přenosů).
Do prostoru haly (vztahuje se na hrací plochu a přilehle prostory „za sklem“ oddělujícím
vnitřní prostor haly od chodby u šaten, resp. šaten v případě haly na Zbraslavi) mimo
ledovou plochu je zakázáno vnášet zapnutá zařízení dle předchozí věty. Toto ustanovení
se vztahuje např. na mobilní telefony s vypnutým vyzváněním či na spotřebiče ve Standby režimu.

7) FREE GUARD ZONE
•

Při MČR se aplikuje nové pravidlo, podle kterého se může soupeřův kámen vyrážet až 6.
hraným kamenem.

8) TÝMOVÉ DRESY
•
•

Jednotné oblečení týmu není vyžadováno.
Každý hráč/hráčka musí mít na viditelné vrstvě oblečení (horní díl) umístěno logo ČSC.
Postih je aplikován dle řádů pro MČR mužů a žen, ale sazba je snížena na 100,- Kč.
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9) OSTATNÍ
Úprava rozpisu
Rozpis zápasů na jednotlivých drahách může být měněn rozhodnutím hlavního rozhodčího, a
to na základě společného doporučení hlavního icemakera a odpovědného zástupce
pořadatele.

Zaznamenávání výsledků endu
Hráči obou týmů jsou společně odpovědni za bezodkladné zaznamenávání výsledku
dohraného endu na výsledkovou tabuli.

Curlingové obutí
Není dovoleno vstupovat na ledovou plochu ani do prostoru haly v obuvi, která byla použita
mimo prostor budovy (tj. v curlingové obuvi, resp. v obuvi, ve které osoby uvedené na
soupisce k utkání vstupují do prostory haly, není dovoleno se pohybovat mimo uzavřený
prostor budovy curlingové haly).

10)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dokument vydává Komise rozhodčích k zajištění řádného průběhu MČR Mixů ročníku
2017/18.
TMD je závazný pro všechny účastníky/účastnice soutěže a rovněž pro všechny rozhodčí.
Případné nutné úpravy tohoto TMD provádí Komise rozhodčích písemně po schválení
Soutěžní komisí ČSC, popř. Výkonným výborem ČSC. O provedených úpravách jsou týmy
informovány elektronickou cestou prostřednictvím jejich oficiálních zástupců a zástupců
klubů, které je do soutěže přihlásily. V průběhu MČR mixů může hlavní rozhodčí
v odůvodněných případech provést úpravy v TMD. Tyto úpravy jsou platné od okamžiku
jejich veřejného vyhlášení.
V Praze dne 21. března 2018
Vlastimil Vojtuš, předseda Komise rozhodčích ČSC
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