TEAM MEETING DOKUMENT
pro baráž o extraligu MČR mužů a žen
ročníku 2018/19
1) OBECNĚ
•
•
•

Prolínací (barážové) utkání /baráž/ se hraje podle pravidel a řádů pro extraligu. Při baráži
se rovněž přiměřeně použijí ustanovení TMD Extraligy mužů a žen pro ročník 2017/18.
Ostatní utkání se hrají podle pravidel a řádů pro 1. ligu a rovněž se při nich přiměřeně
použijí ustanovení TMD 1. ligu mužů a žen pro ročník 2017/18.
Dále se uvádí rozdíly oproti výše uvedeným dokumentům.

2) 60MINUTOVÝ TRÉNINK
•

•

•

Trénink 7. týmu základní části Extraligy mužů se uskuteční v souladu s rozpisem hracího
víkendu, který vydá Soutěžní komise ČSC, a podle pokynů hlavního rozhodčího.
Ustanovení tohoto bodu se obdobně vztahuje na týmy, kterým bylo utkání vzdáno před
začátkem hry.
Tohoto tréninku se mohou účastnit všichni hráči (a další osoby), kteří jsou napsaní na
soupisce k utkání. V případě 7. týmu extraligy je to pět hráčů ze sezónní soupisky a
nejvýše další dvě osoby, které však nebudou odhazovat kameny ani zametat dráhu.
Tým může použít obě sady kamenů, které jsou na dráze k dispozici. Nemůže však
trénovat s kameny, s nimiž bude hrát baráž.

3) LAST STONE DRAW (LSD)
•

Pravidla stanovená v TMD pro extraligu, resp. pro 1. ligu se uplatní přiměřeně v souladu
s pokyny hlavního rozhodčího.

4) ČASOVÝ LIMIT A POČET ENDŮ
•
•
•

Baráž se hraje podle pravidel pro extraligu. Hraje se na 10 endů, avšak není hrána na
„thinking time“, tj. hraje se bez časového limitu.
Ostatní utkání se hrají na 8 endů s časovým limitem 1:50 (tj. dle pravidel pro 1. ligu).
Týmy si mohou ve všech utkáních brát Time out a užívat „Travel time“ jako u běžných
ligových zápasů.

5) KOŠŤATA A HOUBY
•

Používání košťat a hub se proto řídí dokumentem „Používání schválených hub pro
soutěže ČSC“, který je vyvěšený na webu ČSC (http://curling.cz/houby/).
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•

•
•

V baráži lze při metení používat pouze typy „hub“ schválené ze strany WCF. Ostatní
zápasy jsou hrané podle pravidel pro 1. ligu (použité „houby“ nemusí být na seznamu
WCF schválených „hub“).
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) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dokument vydává Komise rozhodčích k zajištění řádného průběhu barážového turnaje
o extraligu MČR mužů a žen ročníku 2018/19.
Dokument je závazný pro všechny účastníky/účastnice utkání a rovněž pro všechny rozhodčí.
Případné nutné úpravy tohoto dokumentu 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 MČR přihlásily. Pokud je třeba tento TMD změnit či doplnit v čase kratším
než 48 hodin před utkáním, činí tak hlavní rozhodčí veřejným vyhlášením změn či doplňků.
Tyto úpravy platí od okamžiku jejich veřejného vyhlášení.

V Praze dne 5. dubna 2018
Vlastimil Vojtuš, předseda Komise rozhodčích ČSC
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