MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
2019 JUNIORŮ (MČRJ 2019)
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ
POŘÁDÁ:

Český svaz curlingu (ČSC)

TERMÍN KONÁNÍ:

1. - 3. března 2019 (základní část)
11. - 12. května 2019 (finálový turnaj)

MÍSTO KONÁNÍ:

Curlingová hala Roztyly

ÚČASTNÍCI:

Hráči, kteří ke dni 30. 6. 2019 nedosáhli věku 21 let (tj. narození
1. 7. 1998 a mladší).
Maximální počet týmů není stanoven.
MČRJ 2019 se mohou zúčastnit pouze ti hráči, kteří jsou řádně
registrovaní podle platného Registračního řádu ČSC a kteří
splňují podmínky WCF pro reprezentaci ČR.

PŘIHLÁŠKA TÝMŮ:

Týmová přihláška musí být podána nejpozději dne 14. 2. 2019 k
rukám sekretáře svazu. V případě nepředložení přihlášky ve
stanoveném termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit.

KRITÉRIA PRO NASAZOVÁNÍ TÝMŮ:

Dle výsledků MČRJ 2018

STARTOVNÉ:

3.500,- Kč/tým

TERMÍN ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:

Nejpozději dne 14. 2. 2019

TERMÍN PŘIPSÁNÍ STARTOVNÉHO NA
ÚČET SVAZU (č. ú.: 1730109504/0600)
NEBO ÚHRADY DO POKLADNY ČSC:
Nejpozději dne 14. 2. 2019
V případě, že startovné bude připsáno na účet (uhrazeno
v hotovosti) svazu později než ve stanoveném termínu (tj. 14. 2.
2019), svaz účtuje penále ve výši 500 Kč/den za každé startovné.
Pokud nebude startovné včetně penále připsáno na účet svazu
(či uhrazeno v hotovosti) nejpozději do dne 21. 2. 2019, je účast
týmu (týmů) v MČRJ 2019 zrušena.
JMENNÉ SOUPISKY:

Jmenná soupiska týmu musí být odevzdána nejpozději 14. 2.
2019 k rukám sekretáře svazu. Každý hráč uvedený na jmenné
soupisce musí být řádně registrovaným členem Českého svazu
curlingu, musí mít platnou lékařskou prohlídku a musí být členem
klubu, který tým přihlásil (členem klubu je pro danou soutěž i
hostující hráč - viz. Registrační řád ČSC).
Jmenná soupiska obsahuje minimálně 4 a maximálně 8 hráčů.
V případě nepředložení jmenné soupisky ve stanoveném
termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit.
V průběhu MČRJ 2019 lze na jmennou soupisku dopsat
hráče s platnou lékařskou prohlídkou dle řádů a dle všech
výše uvedená kritérií.

NÁZVY TÝMŮ:

Týmy účastnící se MČRJ 2019 budou hrát pod názvy klubů, pod
kterými jsou do soutěže přihlášeny a identifikace týmu je dána
osobou skipa.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY: Jsou povinné pro všechny hráče a řídí se dokumentem
„Pravidla schvalování lékařských prohlídek“.
DRÁHY:

Nasazení týmů na dráhy je v kompetenci SK ČSC.

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

Je stanoven Komisí rozhodčích ČSC.

HERNÍ SYSTÉM:

Rozpis (herní systém) bude klubům oznámen nejpozději 7 dní
před termínem konání.

CENY:

Vítězný tým obdrží putovní pohár ČSC a právo reprezentovat ČR
v dané kategorii pro sezónu 2019/20.

INFORMACE KLUBŮM:

Soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a
platných pravidel curlingu. SK ČSC si vyhrazuje právo rozšiřovat
počet týmů v soutěži s ohledem na herní systém.

ZÁVAZNÉ ŘÁDY PRO START V MČRJ 2019
Herní řád Mistrovství ČR v curlingu žáků, juniorů a juniorek
Soutěžní řád Mistrovství ČR v curlingu mužů a žen, mixed doubles, žáků, juniorů a juniorek
Registrační řád
Ekonomické zásady ČSC
Pravidla schvalování lékařských prohlídek
platná „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydaná Antidopingovým výborem
ČR

