Pravidla WCF 2016 vs. 2017 vs. 2018
Opravy, úpravy, gramatika, změny
Pravidlo
Název

Nové znění
Olympijský / paralympijský sport

R2(i)
R3(d)(i)

…během prvních pět kamenů endu.
Pokračovat ve hře se třemi zbývajícími hráči, přičemž hráč,
který hru opustil, se smí vrátit pouze na začátku endu.
Pokud hráč odhazující poslední kameny v endu je zároveň
hráčem, který neúmyslně odhodí příliš mnoho kamenů,
poslední odhozený kámen bude odstraněn ze hry a všechny
posunuté kameny budou přemístěny neodhazujícím týmem
na pozice před odhozem.
Pokud nesprávný tým odhazuje první kámen endu:
(i)
Pokud se na chybu přijde pouze po odhozu
prvního kamene, end se zopakuje,
(ii)
Pokud se na chybu přijde po odhozu druhého
kamene v endu, hra pokračuje, jako kdyby se
chyba nezjistila.
Pokud je takový kámen vyražen soupeřem do pozice mimo
hru před šestým hraným kamenem ...
(iii) Pro ne-vozíčkárský curling: …
(iv) Pro ne-vozíčkárský curling: …
(v) Pro ne-vozíčkárský curling: …
(vii) Všechny extendry musí být v souladu se Zásadami pro
vozíčkářský curling.
…
Tým, jenž byl aritmeticky eliminován, smí dokončit probíhající
end, ale nesmí začít nový end. V případě, když tým byl
aritmeticky eliminován v posledním endu zápasu, hra musí
být ukončena, jakmile k eliminaci dojde a end nesmí být
dohrán.
…
Z každého týmu je dovoleno sledovat měření za pomoci
měřícího zařízení pouze jednomu hráči z každého týmu.
… aneb použitím extenderu vyhovujícím Zásadám pro
vozíčkářský curling.
...
Na soutěžích pořádaných WCF, včetně PWG 2018 budou
v sezoně 2017/2018 povoleny pouze odhodové nástavce
používané na WWhCC 2017.
...
Nové znění
...

R5(j)

R5(l)

R6(b)
R10(e)

R11(a)

R11(d)
R13(d)

R13(h)

Pokud hráč odstoupí kvůli nemoci, zranění nebo jiným

Poznámka
Nový název
10/2018
10/2018
Říjen 2017
10/2018

Nový článek
Říjen 2017

10/2018
10/2018
doplnění

Říjen 2017

10/2018
10/2018

10/2018

polehčujícím okolnostem (s výjimkou vyloučení
rozhodčím):
(i) smí se do hry vrátit za předpokladu, že všechny
kameny vracejícího se hráče jsou již odehrány.
(ii) pokud musí být kámen či kameny odstupujícího
hráče v daném endu teprve odhozeny, musí na
pozici odstupujícího hráče okamžitě nastoupit
náhradník, který odehraje tento kámen / tyto
kameny, přičemž tým musí být stále složen ze
zástupců obou pohlaví. Pokud se tak nestane,
dojde
ke
kontumaci
utkání.
V případě potřeby může tým od začátku
následujícího endu změnit týmovou sestavu (změna
pořadí hráčů zůstane platná po zbytek utkání) a
nahrazený hráč nemusí znovu vstoupit do hry.
(iii) pokud odstupující hráč odehrál oba své kameny, tým
musí od začátku dalšího endu nastoupit s
náhradníkem a může změnit týmovou sestavu. V
případě potřeby může tým od začátku následujícího
endu změnit týmovou sestavu (změna pořadí hráčů
zůstane platná po zbytek utkání) a nahrazený hráč
nemusí znovu vstoupit do hry.
R15(g)(iii) Doplnění: … V případě blank endu z důvodu nerozhodného
měření se tým, který měl možnost umístění „pozičních“
kamenů pro následující end nemění.
C2(c)
Hráči a členové realizačního týmu... Všechny změny / doplňky
musí být nahlášeny před koncem team meetingu.
C2(h) – Aby se osoba mohla stát členem realizačního týmu v soutěži
nový bod WCF, musí jí být nejméně 16 let, a to nejpozději 30. června
roku, který bezprostředně předchází roku, ve kterém se má
soutěž konat.
C3(a)
... Není-li ze strany WCF schváleno jinak, světlá barva dresů

10/2018

10/2018

bude převážně bílá nebo žlutá. Na obou stranách dresů
(přední i zadní) musí být nejméně 70 % bílé nebo žluté.
Schválení jakékoli alternativní barvy musí být vyžádáno
nejméně 8 týdnů před soutěží nebo se o ně může
požádat na začátku sezóny pro více soutěží.
C2j

C3a

...
V případě polehčujících okolností a se svolením tří osob
(ředitele soutěže WCF aneb zástupce WCF, technického
delegáta dané soutěže a hlavního rozhodčího dané soutěže)
může tým zahájit soutěž i se třemi hráči.
V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje o něm
president/presidentka WCF aneb jeho/její zástupce.
Pokud WCF nerozhodne jinak, světlé oblečení musí být

Říjen 2017
Oprava + nová
věta

Říjen 2017

C5a

převážně bíle aneb žluté barvy. O schválení jakékoli
alternativní barvy se musí žádat nejméně 8 týdnů před
soutěží nebo o to může být požádáno na začátku sezóny pro
více soutěží najednou.
V utkáních hraných na 10 endů, musí být odehráno alespoň 6
endů v round-robinu a tie-breaku a 8 endů musí být
odehráno v play-off.
V zápasech plánovaných na 10 endů, musí být odehráno
alespoň 8 endů v zápasech play-off a alespoň 6 endů
v ostatních zápasech.

C6j(i)

C8(b)

C8(d)

C8(f)

1 minuta po skončení každého endu, s výjimkou případu
uvedeného v odstavci (j) ii).
V případě, že při Mixed Doubles jsou hráči zodpovědní za
umístění pozičních kamenů před každým endem, přidává se
k času mezi endy 30 s.
Týmy nesmí žádným způsobem komunikovat s trenérem,
náhradníkem ani s dalšími nehrajícími členy týmu.
…
Hráč-náhradník, který odhazuje nebo zametá kámen při LSD,
nemusí v daném zápase nastoupit.
(i) LSD odhozené náhradníkem mohou být kombinovány na
konci zápasů základní části pouze s jedním hráčem, tak aby
tento hráč splnil podmínku počtu LSD, LSD odhozené v rámci
utkání započítávaných do DSC náhradníkem mohou být
kombinovány pouze s jedním hráčem, tak aby tento hráč
splnil podmínku počtu LSD,
(ii) Pokud tým odehraje celou soutěž pouze se třemi hráči,
jsou požadavky na odhody LSD chybějícího hráče rozděleny
rovnoměrně mezi ostatní hráče,
(iii) Pokud tým začne soutěž v plné sestavě, ale pak
z nějakého důvodu některý hráč nemůže naplnit požadované
minimum odhodů LSD, bude za každý jeho chybějící LSD týmu
započítána maximální hodnota (199,6 cm).
(f)
Hraje-li se základní část v soutěži pořádané WCF, kde
se každý tým utká s každým, barva kamenů a první kámen v
prvním endu zápasů vyřazovací části jsou určeny následovně:
(i)
Tým s lepším poměrem výher/proher má právo zvolit
si barvu kamenů a výhodu či nevýhodu posledního kamene v
prvním endu.
(ii)
Mají-li týmy totožný poměr výher/proher, vítěz
vzájemného zápasu v základní části má právo zvolit si barvu
kamenů nebo výhodu či nevýhodu posledního kamene v
prvním endu.
(iv) Nehledě na odstavce i) a ii), pro soutěže s
vyřazovacím systémem (play-off) platí, že tým,
který zvítězí v utkání 1. s 2. po základní části, má

Nový odsek

Říjen 2017

10/2018
Říjen 2017

10/2018

Říjen 2017
10/2018

10/2018

C8(h)
C9(b)(iv)

C9(b)(vi)

C9c

C9d

C9e

C9f
Dress
Code

Glossary
of terms

R10e(iv)

ve finále volbu barvy kamenů nebo výhody či
nevýhody posledního kamene v prvním endu;
tým, který prohraje v semifinále, má volbu barvy
kamenů nebo výhody či nevýhody posledního
kamene v prvním endu v zápase o bronz.
Vypouští se
...
Pokud se hraje ve více než jedné skupině a v těchto skupinách
je různý počet týmů, pro výpočet DSC se použije tentýž
způsob, budou však započítána LSD pouze ze stejného počtu
her počínaje první.
Čtyři hráči (dva v soutěžích MD) z původní týmové soupisky
musí splnit podmínku minimálního počtu LSD v zápasech,
které se započítávají do DSC.
Ten tým ze dvou poražených z kvalifikačních utkání v WMCC,
WWCC a WWhCC, který se po skončení základní části umístil
výše, skončí na 5. místě, druhý tým na 6. místě.
Pokud jsou týmy bojující o play-off na stejné pozici, tým (y)
musí být eliminovány bez hraní dalšího zápasu, tie-breaky se
nebudou hrát.
Pokud jsou týmy bojující o baráž na stejné pozici, tým (y) se
vyhnou baráži bez vítězství v dodatečném zápasu, tie-breaky
se nebudou hrát.
Pokud jsou týmy bojující o udržení na stejné pozici, tým (y) se
vyhnou sestupu, nebo naopak sestoupí bez hrání dalšího
zápasu, tie-breaky se nebudou hrát.
Ruší se
Kraťasy – nejsou povoleny na soutěžích WCF
Bundy – Podle stanov WCF, asociace, jméno hráče atd.
Hlavní jedna barva, ale může být s odstínem
Dvoubarevné bundy – Přesunuty pod bundy
In-turn – ..., pro levoruké je to rotace v protisměru
hodinových ručiček
Out-turn – ..., pro levoruké je to rotace po směru hodinových
ručiček
Power play – V zápasech Mixed Doubles si tým může vybrat
pozici umístěných kamenů, může si jednou v zápase umístit
kameny na určené pozice na jedné straně dráhy místo určené
pozice na středu
Round Robin/základní část – Fáze turnaje, kdy každý tým
odehraje jeden zápas s ostatními týmy ve své skupině.
Tie-break – Zápas, který má rozřešit nerozhodné pořadí týmů
po konci základní části tak, aby byl správný počet týmů určen
pro play-off, zápas o udržení a sestup
...
Kámen je ve hře a je považován za odhozený, jakmile se
dotkne hog line na odhodové straně.

Říjen 2017

10/2018

10/2018

Říjen 2017

Říjen 2017

Říjen 2017

Říjen 2017
Říjen 2017

Říjen 2017

Překlad

C2k

C6f
C6m

C6n

C8
C8b

...
Trenér, náhradník a jeden další člen týmu se smějí účastnit
předsoutěžních a předzápasových tréninků, ale nesmí
komunikovat s hráči během odhozů LSD.
...
Herní čas týmu se zastaví, jakmile se kámen dotkne tee line
(hog line ve vozíčkářském curlingu) na straně odhozu.
Pokud rozhodčí usoudí, že tým zbytečně zdržuje hru,
upozorní skipa provinivšího se týmu, a pokud se následující
kámen týmu do 45 sekund nedotkne tee line na straně
odhozu (hog line ve vozíčkářském curlingu), bude okamžitě
odstraněn ze hry.
Každý tým musí dokončit svou část hry v rámci vymezeného
času, jinak kontumačně prohraje. Pokud se kámen dotkne tee
line na straně odhozu (hog line v curlingu vozíčkářů) před
vypršením časového limitu, je posouzen jako včas odhozený.
Určení kamenů / Last stone draw (LSD)
Pro zápasy, jež vyžadují Last Stone Draws (LSD) ...

Překlad

Překlad
Překlad

Překlad

Překlad
Překlad
a definice LSD
– množné číslo

