HERNÍ A SOUTĚŽNÍ ŘÁD
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V CURLINGU SENIOREK A SENIORŮ 2019
TERMÍN KONÁNÍ: 3. až 5. května 2019
MÍSTO KONÁNÍ: Curlingová hala Roztyly
1. SYSTÉM SOUTĚŽE
1. Mistrovství České republiky v curlingu seniorek a seniorů je krátkodobou soutěží v podobě
třídenního turnaje.
2. Systém přidělování drah, včetně sad kamenů, je v kompetenci Soutěžní
komise ČSC (dále jen SK ČSC).
3. Soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a platných pravidel curlingu WCF,
jejichž překlad je uveden na webu ČSC (dále jen pravidla curlingu). Tam, kde tento řád není ve
shodě s pravidly curlingu, platí ustanovení tohoto řádu.
2. MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
1. Řídí se herním plánem (viz níže).
2. Před každým utkáním má každý tým právo na pětiminutové rozehrání s vlastními kameny. Tým
napsaný v rozpise zápasů nahoře nebo vlevo má červené kameny a první trénink, pokud není v
rozpise zápasů uvedeno jinak.
3. Ihned po ukončení vlastní rozehry tým postupně odhodí dva kameny Last Stone Draw (dále jen
LSD). LSD odhazují v každém zápase dva libovolní hráči ze soupisky na utkání, první LSD se
odhazuje s rotací „po směru“, druhé „proti směru“ hodinových ručiček. Právo volby posledního
kamene v prvním endu získává tým s nižším součtem těchto dvou LSD.
4. Utkání (kromě finále) se hrají na osm endů s časovým limitem 1 hodina 30 minut. Po uplynutí
limitu se dohrává rozehraný end a hraje ještě jeden, maximálně osmý. Utkání nemůže skončit
remízou, při nerozhodném stavu po skončení posledního endu se přidává jeden extraend.
Skončí-li extraend 0:0, vítězem utkání se stává tým, který v extraendu neměl výhodu posledního
kamene.
5. Finálové utkání se hraje na 8 endů bez časového limitu. Finálové utkání nemůže skončit
remízou, v případě nerozhodného stavu po dohrání posledního endu se přidává jeden nebo více
extraendů až do rozhodnutí.
6. Utkání se hrají na 5 kamenů free guard zone.
7. Během zápasu má tým nárok na jeden minutový time-out za účasti trenéra a na pětiminutovou
přestávku po 4. endu. Obojí se započítává do celkového časového limitu na utkání.
8. Oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku soutěžního utkání.
Zápis výsledku soutěžního utkání podepsaný oběma skipy je platný a dodatečně neměnný.
9. Pokud tým nenastoupí k utkání, má druhý tým v prvních 60 minutách času na hru právo tréninku
na dráze za účasti kouče.
10. Pokud tým nezahájí hru v určeném čase, postupuje se podle pravidel curlingu.
3. HERNÍ SYSTÉM A HERNÍ PLÁN
1. Turnaj se hraje ve dvou kategoriích – seniorky a senioři.
2. Rozpis zápasů je přílohou tohoto dokumentu.
3. Do základní části jsou týmy rozděleny do skupin, ve kterých hrají systémem každý s každým. Po
odehrání všech zápasů ve skupině se sestaví pořadí skupiny, o kterém se rozhoduje dle pravidel
curlingu a to bez pravidla o tie-breaku. Pokud by o pořadí nebylo rozhodnuto dle pravidel curlingu,
rozhoduje o něm los.

4. Kategorie Seniorek
a. Týmy odehrají základní část turnaje systémem každý s každým v jedné skupině. Tým, který
skončil po základní části první, postupuje přímo do finále, týmy, které skončily druhý a třetí,
postupují do semifinále.
b. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále. Tým poražený v semifinálovém utkání končí
na třetím místě. Vítěz finálového utkání se stává mistrem ČR v kategorii seniorek.
5. Kategorie Seniorů
a. Týmy odehrají základní část turnaje systémem každý s každým ve dvou skupinách. Vítězové
skupin postupují přímo do semifinále. Ostatní týmy odehrají mezi sebou čtvrtfinálové utkání,
jehož vítěz postupuje do semifinále. Týmy poražené ve čtvrtfinálovém utkání obsadí
výslednou pátou a šestou příčku v pořadí dle pravidel curlingu.
b. Vítězové semifinálového utkání postupují do finále, týmy poražené v semifinále postupují do
utkání o 3. místo. Vítěz finálového utkání se stává mistrem ČR v kategorii seniorů. Tým
poražený ve finálovém utkání končí na druhém místě.
4. MISTR ČR
1. Vítěz MČR získává titul mistr České republiky v dané kategorii pro rok 2019 a právo reprezentovat
v dané kategorii na mistrovství světa v následujícím roce. Reprezentační tým je povinen podepsat
s ČSC reprezentační smlouvu, která obsahuje jak jeho práva, tak i povinnosti. Reprezentační
smlouvu je nutné podepsat nejpozději do 15. listopadu 2019.
5. SOUPISKA, REGISTRAČNÍ PRŮKAZY
1. MČR se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří jsou řádně registrovaní podle platného Registračního
řádu ČSC, předložili včas platnou lékařkou prohlídku a jsou uvedeni na turnajové soupisce.
2. Tým je povinen nejpozději 20 minut před zahájením svého prvního utkání (dle času uvedeného
v rozpisu zápasů) rozhodčímu písemně nahlásit soupisku na utkání a současně předložit registrační
průkazy (dále jen RP) ve smyslu Soutěžního řádu ČSC všech hráčů na této soupisce. V případě, že
hráč nepředloží RP, rozhodčí připustí hráče ke hře na základě čestného prohlášení jiného hráče
jeho týmu, který předložil platný RP.
3. Tým je povinen písemně nahlásit novou soupisku na utkání pro každé další utkání, do kterého
nastoupí v jiné sestavě než do předchozího utkání. Na tuto soupisku se vztahují stejná pravidla jako
na soupisku na první utkání.
4. Týmu, který nastoupil do utkání v jiné soupisce, než jakou nahlásil hlavnímu rozhodčímu, se
předmětné utkání kontumuje.
6. OBLEČENÍ TÝMŮ
1. Doporučuje se, aby se týmy zúčastnily Mistrovství ČR v jednotném oblečení.
2. Je zakázáno nastoupit do utkání v oblečení s nápisem Česká republika (Czech Republic, ČR atd.),
popř. opatřeném státní vlajkou ČR nebo jiným státním symbolem ČR nebo v dresu jakéhokoliv cizího
státu, popř. opatřeném státní vlajkou jakéhokoliv cizího státu nebo jiným státním symbolem
jakéhokoliv cizího státu.
3. Žádný hráč nesmí nastoupit k soutěžnímu utkání oblečený způsobem, který by jakkoliv mohl
znevažovat soutěž, ČSC nebo soupeře, popř. urážet soupeře, diváky nebo ČSC.
4. Je plně v kompetenci hlavního rozhodčího posoudit, je-li konkrétní oblečení týmu vyhovující. Hlavní
rozhodčí je oprávněn v případě nevyhovujícího oblečení týmu zakázat nastoupit do utkání.
7. ROZHODČÍ
1. Komise rozhodčích nominuje hlavní rozhodčí a rozhodčí, odpovídá za dodržení technických a
etických pravidel curlingu v průběhu MČR, informuje SK ČSC a VV ČSC o průběhu mistrovství a
zajišťuje kontrolu správnosti výsledků, případně losování.
8. SPORY A STÍŽNOSTI
1. Řešení sporů a stížností se řídí ustanovením soutěžního řádu MČR mužů a žen.
2. V případě uznaných stížností se postupuje v souladu s platnými řády a v duchu Fair-play.

