Soutěžní řád Mistrovství ČR v curlingu mužů a
žen, mixed doubles, žáků, juniorů a juniorek
(platný od 2. 6. 2018)
A. Obecně
1) Soutěžní řád Mistrovství České republiky v curlingu mužů a žen, mixed doubles, juniorů a juniorek,
žáků (dále jen MČR) je základem hracího systému.
2) Průběh MČR se řídí překladem platných pravidel curlingu WCF, uvedeným na webu Českého svazu
curlingu (dále jen Pravidla curlingu). Tam, kde tento řád není ve shodě s Pravidly curlingu, platí
ustanovení tohoto řádu.
3) Herní sezónou se rozumí období od 1. 9. běžného kalendářního roku do 31. 8. následujícího
kalendářního roku.
4) Účastníci MČR se řídí aktuálně platnou „Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydanou
Antidopingovým výborem ČR.
5) Průběh MČR se řídí Herními řády uvedenými na webu Českého svazu curlingu.
6) Pokud tým nenastoupí do 5 utkání v základní části MČR je ze soutěže vyloučen a v příští sezóně
bude zařazen do nejnižší soutěže. Ostatním týmům se výsledky s vyloučeným týmem nulují.
Zároveň je tým potrestán pokutou viz dále v bodě O.4).
7) V případě, že se do následujícího ročníku MČR (s výjimkou nejnižší ligy) nepřihlásí jeden nebo více
týmů, které mají právo se zúčastnit, pak do vyšší soutěže postupuje odpovídající počet týmů
z nižší soutěže podle pořadí posledního ligového ročníku. Do tohoto pořadí se nezapočítávají týmy,
které v posledním ligovém ročníku do nižší soutěže sestoupily.
B. Pořadatel a organizace
1) Pořadatelem MČR je Český svaz curlingu (dále jen ČSC), organizátorem soutěže je Soutěžní komise
ČSC (dále jen SK ČSC). SK ČSC navrhne herní plán, který schvaluje Výkonný výbor ČSC (dále jen
VV ČSC). Sekretář ČSC vede evidenci dosažených výsledků v jednotlivých kolech MČR.
C. Práva a povinnosti SK ČSC
1) Povinnosti
a) Zpracování herních plánů mistrovských soutěží.
b) Účast zástupce SK ČSC po celou hrací dobu mistrovských utkání (prostřednictvím hlavního
rozhodčího).
c) Kontrola registračních průkazů a lékařských potvrzení (prostřednictvím hlavního rozhodčího,
resp. Zdravotní komise ČSC).
d) Kontrola identifikace jednotlivých týmů.
e) Spolupráce s Komisí rozhodčích ČSC (dále jen KR ČSC) na přípravě MČR.
2) Práva
a) Kontrola úrovně připravenosti ledové plochy k soutěži.
b) Iniciace odvolání rozhodčích u KR ČSC.
c) Přerušení utkání, eventuálně celého turnaje, v případě neregulérních podmínek a určení
náhradního termínu.

D. Komise rozhodčích ČSC
1) KR ČSC nominuje hlavní rozhodčí a další rozhodčí, včetně pomocných a rozhodčí časomíry, na
jednotlivé hrací dny.
2) KR ČSC stanoví a následně informuje týmy o délce cestovního času a typu LSD pro konkrétní
soutěž. Cestovní čas musí být v jedné hale a pro jednu soutěž stejný po celou sezónu. Typ měření
LSD musí být v dotyčné soutěži po celou sezónu stejný. Ve Finálových turnajích se cestovní čas a
typ měření LSD mohou lišit od zbytku sezóny. Za informování všech týmů odpovídá KR.
3) Forma a obsah team meetingu z Pravidel curlingu je plně v kompetenci KR ČSC, a to včetně
stanovení účasti hráčů a trenérů.
4) KR ČSC dle své kompetence a také z podnětu SK ČSC odvolává hlavní rozhodčí a další rozhodčí,
včetně pomocných a rozhodčí časomíry.
5) KR ČSC odpovídá za dodržení technických a etických pravidel curlingu v průběhu MČR.
6) KR ČSC informuje SK ČSC a VV ČSC o průběhu MČR.
7) KR ČSC zajišťuje kontrolu správnosti výsledků, případně losování.
8) KR ČSC zajišťuje průběžnou informovanost rozhodčích a klubů o změnách pravidel.
9) KR ČSC spolupracuje se SK ČSC na přípravě a průběhu MČR.
E. Přihláška
1) MČR se mohou zúčastnit pouze ti hráči, kteří jsou řádně registrovaní dle platného Registračního
řádu ČSC.
2) Termíny podání jednotlivých součástí přihlášky pro soutěž juniorů a žáků jsou stanoveny
v Závazných pokynech pro tyto soutěže na webu ČSC. Pro ostatní soutěže platí následující:
a) Do 30. června běžného kalendářního roku jsou kluby povinny závazně přihlásit počty týmů.
b) Do 30. června běžného kalendářního roku jsou kluby povinny zaplatit startovné na účet ČSC
(penále viz Závazné pokyny k jednotlivým soutěžím na webu ČSC).
c) Do druhého čtvrtka v září jsou týmy povinny předložit jmenné sezónní soupisky a platné
lékařské prohlídky (včetně Prohlášení o dopingu). Pokud tým odevzdá lékařské prohlídky
později, nejdéle však o sedm kalendářních dnů, tak bude přesunut do nejnižší soutěže. Pokud
tým neodevzdá lékařské prohlídky ani do sedmi kalendářních dnů po původním termínu,
vypadává pro danou sezónu z MČR bez náhrady.
3) Vždy rozhoduje datum převzetí sekretářem ČSC, respektive připsání na účet ČSC.
F. Sezónní soupiska
1) Sezónní soupiska musí obsahovat minimálně 4 a maximálně 8 hráčů mateřského klubu nebo
hostujících hráčů. Minimálně 4 z hráčů na sezónní soupisce musí mít platnou lékařskou prohlídku.
Dopsání dalšího hráče s platnou lékařskou prohlídkou (do maximálního počtu hráčů) je možné
kdykoliv během sezóny, nejpozději však tři dny před zápasem, kterého se má tento hráč zúčastnit.
Dopsání zajistí sekretář ČSC na základě elektronické nebo písemné žádosti.
2) Soupiska pro mixed doubles se řídí Pravidly curlingu, tedy jeden muž a jedna žena. Oba musí mít
platnou lékařskou prohlídku.
3) Hráč uvedený na sezónní soupisce nemůže během sezóny nastoupit za jiný tým ve stejné soutěži.
4) Změna nebo úprava sezónní soupisky je možná nejpozději 2 dny před prvním zápasem týmu
v MČR v dané herní sezóně.

5) Tým, na jehož sezónní soupisce je uveden hráč, který nesplňuje podmínky WCF pro reprezentaci
ČR se nesmí účastnit Extraligy, Baráže o extraligu, kvalifikačních turnajů o ZOH, Mistrovství ČR
mixed doubles a Mistrovství ČR juniorů a juniorek.
G. Soupiska k utkání
1) Soupiska k utkání obsahuje 3–5 hráčů ze sezónní soupisky. Může také obsahovat kouče a
vedoucího týmu.
2) Tým písemně nahlásí hlavnímu rozhodčímu svou soupisku pro dané utkání nejdříve 60 minut před
zahájením prvního utkání a nejpozději do zahájení prvního tréninku před prvním utkáním
dotyčného týmu o hracím víkendu dle herního plánu. Současně tým předloží registrační průkazy
hráčů.
3) Nahlášená soupiska k utkání je platná pro všechny bezprostředně po sobě jdoucí hrací dny.
V případě, že tým bude chtít změnit soupisku k utkání, musí tak učinit písemně hlavnímu
rozhodčímu do zahájení prvního tréninku před utkáním (a zároveň předložit registrační průkaz
případného nového hráče).
4) V případě nesplnění limitu pro nahlášení soupisky se dané utkání týmu kontumuje.
5) V případě, že se utkání týmu protáhne přes limit pro nahlášení soupisky do dalšího utkání, může
tým v takovém případě nahlásit novou soupisku do pěti minut po skončení předchozího utkání.
6) Hráči musí nastoupit do utkání v pořadí dle nahlášené soupisky.
7) Všichni hráči, kteří nastoupí do utkání, musí mít platnou lékařskou prohlídku. V případě, že
nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky tak je utkání kontumováno v prospěch týmu, který
toto pravidlo neporušil.
8) V případě, že soupiska neodpovídá hráčům v utkání, dané utkání týmu se kontumuje.
9) Probíhá-li hrací víkend ve více halách, je tým povinen nahlásit soupisky v každé hale zvlášť.
H. Střídání hráčů
1) Střídání se řídí Pravidly curlingu.
2) Za střídání se považuje i situace, kdy náhradník nastoupí od začátku utkání. V takovém případě
nahradí hráče, který do utkání nenastoupil, pozice se tedy nesmí změnit. O této změně musí
zástupce týmu před zahájením utkání informovat hlavního rozhodčího.
I. Registrační průkazy
1) Za registrační průkaz se považuje registrační průkaz ČSC, občanský průkaz ČR, pas ČR
nebo řidičský průkaz ČR.
2) V případě nepředložení registračního průkazu je hráč postižen pokutou 500,- Kč (junioři a žáci
250,- Kč) souhrnně za všechny bezprostředně po sobě jdoucí hrací dny. Zároveň tento hráč může
být rozhodčím připuštěn ke hře pouze na základě čestného prohlášení jiného hráče jeho týmu,
který registrační průkaz předložil.
J. Identifikace týmu
1) Tým splní podmínku identifikace, pokud jsou na sezónní soupisce zapsáni minimálně tři hráči, kteří
byli na prvních pěti místech sezónní soupisky v minulé sezóně.
2) Pokud tým podmínku identifikace nesplní, nastoupí jako poslední nasazený tým MČR.
3) Tým může v nové sezóně nastoupit za jiný klub, pokud splní podmínku identifikace.
4) Název týmu může být odlišný od názvu klubu. Tým je identifikován svým jménem a jménem klubu.
Název týmu musí klub nahlásit na sekretariát svazu nejpozději 31. července běžného kalendářního

roku (výjimkou jsou názvy týmů v soutěži juniorů a žáku, termín pro nahlášení jejich názvů je
stanoven v Závazných pokynech pro tyto soutěže na webu ČSC).
5) V případě rozpadu týmu zůstává právem klubu obsadit místo v soutěži, ve které by měl tento tým
startovat.
6) Přejmenování klubů může proběhnout kdykoliv během herní sezóny.
7) Sloučení klubů může být proběhnout pouze před začátkem nové herní sezóny.
K. Týmové dresy
1) Týmy nemusí mít barvy dresů dle barvy madel kamenů. Barva oblečení se nezaznamenává. Pro
trenéry a vedoucí týmu neplatí povinnost být oblečen v dresu.
2) Týmy se mohou zúčastnit utkání pouze v jednotném oblečení, což znamená:
a) Maximálně dvě varianty horních dílů oblečení celého týmu. Každá z variant musí mít stejnou
barvu, střih, materiál a výrobce (lze kombinovat trička s krátkým a dlouhým rukávem).
b) Spodní díl oblečení celého týmu musí mít stejnou barvu a střih. Ženy mohou v rámci týmu
kombinovat sukně a kalhoty.
3) ČSC má na dresech vyhrazená místa pro logo ČSC a logo sponzora ČSC (viz nákres). Pokud ČSC
vyhrazená místa nepoužívá, může je využít tým nebo klub. Ostatní místa je možné využít pro
umístění reklamy. Nášivka loga ČSC je k dostání na sekretariátu ČSC.
4) Mistr ČR má právo odehrát následující herní sezónu v reprezentačních dresech, avšak pouze ve své
kategorii (tj. například juniorská reprezentace tyto dresy nesmí použít v soutěži dospělých).
V ostatních případech je zakázáno nastoupit do utkání v dresu s nápisem Česká republika (nebo
Czech Republic, ČR apod.), státní vlajkou ČR nebo jiným státním symbolem ČR.
5) Je zakázáno nastoupit do utkání v dresu jakéhokoliv cizího státu, popř. opatřeném státní vlajkou
jakéhokoliv cizího státu nebo jiným státním symbolem jakéhokoliv cizího státu.
6) Je doporučeno umístit na dresy jména hráčů a název klubu, popřípadě znak klubu (viz nákres).
7) Je doporučeno, aby klub vyřešil vzájemnou identifikaci svých týmů, pokud jsou podobně, až stejně,
oblečeny.
8) Je doporučeno, aby se skipové týmů ve finále MČR domluvili na barevném odlišení oblečení.
9) Žádný hráč nesmí nastoupit k utkání oblečený způsobem, který by mohl jakkoliv znevažovat
soutěž, ČSC nebo soupeře, popř. urážet soupeře, diváky nebo ČSC.
10) V případě, že rozhodčí během utkání zjistí, že nejsou splněna výše uvedená pravidla, neprodleně
po zápase upozorní skipa, že pokud tým do příštího utkání chyby neodstraní, bude tým pokutován,
a to i za první zápas. Toto upozornění bude rozhodčím zapsáno v zápisu z hracího dne a skip
napomenutého týmu je povinen tento zápis podepsat.

11) Pokuta za oblečení je stanovena na 500,- Kč za utkání a tým, v případě juniorů a žáku 100,- Kč za
utkání a tým.

L. Houby / košťata
1) V soutěžích s přímou návazností na mezinárodní soutěže WCF (MČR extralize a baráže o extraligu,
MČR mixed doubles, MČR mixů, MČR seniorů a MČR juniorů) jsou povolené pouze houby
schválené WCF s uvedeným produktovým kódem.
2) V ostatních soutěžích platí výjimka dle rozhodnutí VV ČSC. Seznam schválených hub je k dispozici
na webu ČSC.
M. Spory a stížnosti
1) Spory v průběhu hracího dne rozhoduje hlavní rozhodčí s konečnou platností. Proti tomuto
rozhodnutí není odvolání.
2) Stížnost na postup rozhodčích daného hracího dne:
a) Stížnost má písemnou nebo elektronickou formu a obsahuje datum podání stížnosti, jméno a
adresu stěžovatele a předmět stížnosti.
b) Poplatek za podání stížnosti činí 500,- Kč. V případě vyřešení stížnosti ve prospěch stěžovatele
je mu poplatek vrácen.
c) Písemná stížnost se podává k rukám hlavního rozhodčího nejpozději v den utkání, kterého se
stížnost týká. Stěžovatel zároveň skládá v hotovosti hlavnímu rozhodčímu poplatek za podání
stížnosti. Hlavní rozhodčí je o tom povinen provést zápis do Formuláře pro rozhodčí
delegovaného ČSC (dále jen Formulář). Za včasnost odpovídá stěžovatel.

d) Elektronická stížnost se zasílá e-mailem na adresu ČSC jako naskenovaný dokument ve
formátu JPG nebo PDF. Poplatek za podání stížnosti zašle stěžovatel na bankovní účet ČSC
(doklad o zaplacení přiloží stěžovatel k e-mailu jako naskenovaný dokument ve formátu JPG
nebo PDF). Elektronická stížnost včetně dokladu o zaplacení poplatku musí být zaslána
nejpozději první pracovní den po utkání, kterého se stížnost týká. Za včasnost odpovídá
stěžovatel.
e) Stížnost musí být SK ČSC vyřešena nejdéle do 5 pracovních dnů od jejího doručení.
3) Stížnost na postup SK ČSC
a) Stížnost má písemnou nebo elektronickou formu a obsahuje datum podání stížnosti, jméno a
adresu stěžovatele a předmět stížnosti.
b) Poplatek za podání stížnosti činí 1000,- Kč. V případě vyřešení stížnosti ve prospěch
stěžovatele je mu poplatek vrácen.
c) Písemná stížnost se podává k rukám sekretáře ČSC nejpozději do 24 hodin od doručení
rozhodnutí SK ČSC. Stěžovatel zároveň skládá v hotovosti sekretáři ČSC poplatek za podání
stížnosti. Za včasnost odpovídá stěžovatel.
d) Elektronická stížnost se zasílá e-mailem na adresu ČSC jako naskenovaný dokument ve
formátu JPG nebo PDF. Poplatek za podání stížnosti zašle stěžovatel na bankovní účet ČSC
(doklad o zaplacení přiloží stěžovatel k e-mailu jako naskenovaný dokument ve formátu JPG
nebo PDF). Elektronická stížnost včetně dokladu o zaplacení poplatku musí být zaslána
nejpozději do 24 hodin od doručení rozhodnutí SK ČSC. Za včasnost odpovídá stěžovatel.
e) Stížnost musí být VV ČSC vyřešena nejdéle do 5 pracovních dnů od jejího doručení.
f) Rozhodnutí VV ČSC je konečné a není proti němu odvolání.
4) V případě uznaných stížnosti se postupuje v souladu s platnými řády a v duchu fair-play.
N. Prostor pro odkládání
1) Prostorem pro odkládání se rozumí prostor, do kterého si mohou týmy odkládat košťata,
občerstvení, oblečení, pomůcky na čištění kamenů, rukavice apod.
2) Odkládací prostor je v prostoru za ledovou plochou.
O. Platby za prohřešky
1) V případě, že tým poruší Soutěžní řád a je mu v této souvislosti udělena pokuta, obdrží klub, jemuž
tým přísluší, písemné vyrozumění oproti podpisu předsedy klubu anebo doporučeným dopisem,
resp. e-mailem jako naskenovaný dokument ve formátu JPG nebo PDF, od ČSC. Dopis musí
obsahovat kopii zápisu hlavního rozhodčího z příslušného hracího dne, kdy byla pokuta udělena.
2) Klub je povinen uhradit stanovenou částku v plné výši na účet ČSC, a to nejpozději do 30
kalendářních dnů od převzetí dopisu, pokud není určeno jinak.
3) Pokud klub ve stanovené lhůtě neprovede úhradu pokuty, nesmí se tým, který se porušení SŘ
dopustil, zúčastnit žádné soutěže pořádané ČSC do doby, než bude pokuta uhrazena. Plánovaná
utkání mu v takovém případě budou kontumována.
4) Za pět a více kontumací z důvodu nenastoupení týmu k utkání je tým potrestán pokutou až do
výše startovného v soutěži a sestupem do nejnižší soutěže. O výši pokuty rozhoduje VV ČSC na
základě doporučení SK ČSC.
5) Pokuty za kontumaci jsou splatné do 30. 6. v dané sezóně. V případě, že do tohoto dne nedojde
k úhradě, nebude žádný tým dotyčného klubu přihlášen do soutěže pořádané ČSC.

P. Výjimky
1) Případné výjimky ze Soutěžního řádu uděluje VV ČSC na žádost SK ČSC.
2) Žádost o odpuštění pokuty za kontumaci je možné podat nejpozději 1. 6. dotyčné sezóny.
Důvodem nemůže být pracovní vytížení nebo nemoc.
3) Pro MČR mixed doubles v sezóně 2017/18 platí, že termíny uvedené v čl. E odst. 2 písm. a) a b) se
stanovují na 31. 7. 2017.

