HERNÍ ŘÁD POHÁRU ČSC 2018
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TURNAJI

1
-

Průběh Poháru se řídí překladem platných pravidel curlingu WCF uvedených na webu Českého
svazu curlingu (dále jen pravidla curlingu). Tam, kde tento řád není ve shodě s pravidly
curlingu, platí ustanovení tohoto řádu.

-

Turnaje se účastní 19 týmů, každý tým má v systému turnaje garantovány minimálně 4
utkání. V případě odhlášení týmu před zahájením turnaje si SK prostřednictvím svého zástupce
vyhrazuje právo pozměnit systém a herní řád turnaje.

-

Turnaj se skládá ze základní a nadstavbové části. Nadstavbová část se skládá ze čtvrtfinále,
semifinále, finále a zápasu o bronz.

1.1

Základní část turnaje
-

Základní část turnaje probíhá ve 4 skupinách, ve kterých se týmy utkají jednokolově
systémem každý s každým.

-

Utkání může skončit vítězstvím jednoho z týmů nebo remízou. Za vítězství získá tým dva body,
za remízu jeden bod.

-

Po odehrání základní části turnaje se na základě získaných bodů určí pořadí týmů v každé
skupině. V případě shody rozhoduje vzájemné utkání, příp. DSC.

-

Týmy, které se umístily na prvním nebo druhém místě ve skupině, postupují do čtvrtfinále.

-

Týmy, které se umístily na třetím a čtvrtém místě ve skupině A (nepostupující do čtvrtfinále)
odehrají vzájemné utkání. Body a hodnota LSD tohoto utkání se započítají pouze při určování
konečného pořadí.

-

Pro týmy, které nepostoupily do čtvrtfinále, po základní části turnaj končí a umístí se
v konečném pořadí na 9. až 19. místě. O pořadí rozhoduje počet získaných bodů a v případě
shody DSC.

1.2

Nadstavbová část turnaje
-

Utkání může skončit pouze vítězstvím jednoho z týmů.

-

Vítězové čtvrtfinále postupují do semifinále. Poražení v turnaji končí a v konečném pořadí se
umístí na 5. až 8. místě. O pořadí rozhoduje DSC.

-

Vítězové semifinále postupují do finálového utkání, ve kterém se rozhodne o vítězi turnaje.
Poražený tým z finálového utkání se v konečném pořadí umístí na druhém místě. Poražené
týmy ze semifinálových utkání se proti sobě utkají v zápase o třetí místo, poražený tým
z tohoto utkání se v konečném pořadí umístí na čtvrtém místě.

REGISTRACE, SOUPISKY

2
-

Jako jmenná soupiska týmu se použije ligová soupiska týmu pro MČR 2018/19.

-

V případě, že tato jmenná soupiska neobsahuje k datu konání turnaje alespoň 4 hráče s
platnou lékařskou prohlídkou, nemůže se tým soutěže zúčastnit.

-

Hlavní rozhodčí má právo pro kontrolu soupisky požadovat po hráči doložení jeho totožnosti
předložením registračního průkazu, případně jiným způsobem.

-

V průběhu turnaje může tým nastupovat do utkání v libovolném pořadí.

3

UTKÁNÍ

3.1

Výhoda posledního kamene
-

-

3.2

Před zápasem odehraje každý tým své LSD. Výhodu posledního kamene v 1. endu volí tým s
lepším LSD.
Jako LSD se odhazuje jeden kámen za tým s libovolnou rotací, směrem k tribuně, a může ho
odhazovat jakýkoliv člen týmu.
LSD se odhazuje bez předchozího tréninku, ale každý tým má právo na jeden neměřený
zkušební odhoz.
V základní části odhazuje zkušební odhoz a LSD jako první tým uvedený v rozpise nahoře, a to
přibližně 5 minut před zahájením utkání.
Ve čtvrtfinále ve stejných časech jako první odhazují týmy, které se umístily na druhém místě
v základních skupinách. V ostatních zápasech nadstavbové části jako první odhazuje tým
s horší aktuální hodnotou DSC.
Zkušební odhoz a LSD je možné odhazovat jen na pokyn rozhodčího v jím určený moment.
Určení přesného času odhozů je v kompetenci rozhodčího.

DSC
-

3.3

Hodnoty LSD z jednotlivých utkání se týmům sčítají do hodnoty DSC, která se využívá pro
stanovení pořadí týmů v průběhu turnaje.
Do DSC se nezapočítávají LSD z prvních utkání skupin B, C a D.

Počet endů, časový limit
-

-

3.4

Utkání se hrají na 8 endů a jsou omezena časovým limitem 105 minut (1 hodina, 45 minut).
Po jeho uplynutí se pouze dohrává rozehraný end. Za začátek dalšího endu se považuje
zastavení všech kamenů po odhozu posledního kamene předcházejícího endu.
Utkání o 1. a 3. místo se hrají bez časového limitu!

Extraend
-

3.5

V případě, že je v nadstavbové části turnaje po posledním odehraném endu zápasu stav
nerozhodný, hraje se extraend. V případě nulového extraendu vítězí tým, který neměl
v extraendu výhodu posledního kamene.

Free guard zóna (FGZ)
-

3.6

Utkání se hrají s pravidlem pěti kamenů FGZ, v poháru ČSC tedy platí, že pokud je kámen
uvnitř FGZ vyražen soupeřem do pozice mimo hru před šestým hraným kamenem ať už přímo
nebo nepřímo, je odhazovaný kámen odstraněn ze hry a všechny posunuté kameny jsou
vráceny na původní místo týmem, který pravidlo neporušil.

Time-out
-

3.7

V utkání Poháru ČSC 2018 nejsou povoleny time-outy.

Přestávky
-

3.8

Přestávka následuje po čtvrtém endu v délce 5 minut a započítává se do celkového času na
hru.

Zápis o utkání
-

3.9

Oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku soutěžního utkání.
Podepsaný zápis výsledku soutěžního utkání je platný a dodatečně neměnný.

Vzdání utkání
-

Tým může utkání vzdát nejdříve po ukončení šestého endu. Hlavní rozhodčí může povolit i
dřívější ukončení utkání. Tým, kterému bylo utkání vzdáno, se stává vítězem tohoto utkání.

3.10 Nenastoupení týmu
-

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

-

Tým, kterému je utkání kontumováno, může trénovat na své dráze 60 minut se svými kameny
za případné přítomnosti svého trenéra.

3.11 Odložení nebo přesunutí kteréhokoli utkání je nepřípustné.

