MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SENIOREK
A SENIORŮ 2019
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ
TERMÍN KONÁNÍ:

3. – 5. květen 2019

MÍSTO KONÁNÍ:

Curlingová hala Roztyly

POŘADATEL:

Český svaz curlingu

HERNÍ SYSTÉM:

Bude vypracován podle počtu přihlášených týmů. Nasazení týmů na
dráhy a do případných skupin je v kompetenci Soutěžní komise ČSC.
Hlavní rozhodčí bude stanoven Komisí rozhodčích ČSC. Soutěž se
hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a platných pravidel
curlingu WCF, jejichž překlad je uveden na webu ČSC.

ÚČASTNÍCI:

Žádnému hráči nesmí být k 30. 6. 2019 méně než 50 let.

PŘIHLÁŠKA TÝMŮ:

Týmová přihláška spolu se jmennou soupiskou musí být podána
nejpozději dne 19. 4. 2019 k rukám sekretáře svazu.

JMENNÉ SOUPISKY:

Jmenná soupiska týmu obsahuje minimálně čtyři, maximálně pět
hráčů, přičemž pátého hráče je možné na soupisku doplnit až do
začátku turnaje.
Každý hráč uvedený na jmenné soupisce musí být řádně
registrovaným členem Českého svazu curlingu (dále jen ČSC) a musí
splňovat podmínky WCF pro reprezentaci. Na MČR seniorů se
nevztahuje povinnost hostování.
Předložená soupiska týmu musí obsahovat minimálně čtyři hráče
s platnou lékařskou prohlídkou.

STARTOVNÉ:

2.500 Kč/tým

TERMÍN ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:

nejpozději dne 19. 4. 2019

TERMÍN PŘIPSÁNÍ STARTOVNÉHO NA ÚČET SVAZU (č.ú.: 1730109504/0600, MONETA
Money Bank, a. s):
V případě, že startovné bude připsáno na účet svazu později
než ve stanoveném termínu (tj. 19. 4. 2019), svaz týmu
účtuje penále ve výši 400 Kč/den. Pokud nebude startovné

včetně penále připsáno na účet svazu nejpozději dne 26. 4.
2019, je účast týmu zrušena.
Při neúčasti týmu v soutěži nebo v případě odstoupení týmu po
podání týmové přihlášky startovné propadá ve prospěch svazu.
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:
a) jsou povinné pro všechny hráče
b) hráči, kteří lékařskou prohlídku již nepředložili, tuto předloží na sekretariát ČSC nejpozději
dne 22. 4. 2019 (takto předložená lékařská prohlídka nesmí být starší tří měsíců)
c) jsou platné pouze na formulářích dodaných svazem
d) mohou potvrdit pouze tělovýchovný (sportovní) lékař nebo praktický lékař
e) nedílnou součástí lékařské prohlídky je prohlášení o dopingu
f) hráč nemůže bez lékařské prohlídky nastoupit do utkání
g) předkládání lékařských prohlídek se řídí: „Pravidly schvalování lékařských prohlídek“
OBLEČENÍ TÝMŮ V SOUTĚŽI:
-

Doporučuje se, aby se týmy zúčastnily MČR seniorů 2019 v jednotném oblečení.
Znak ČSC (ve formě nášivky či jiné akceptovatelné formě) je povinně umístěn na pravém
rukávu oblečení.
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, kromě
posledního seniorského mistra ČSC.
Žádný hráč nesmí nastoupit k soutěžnímu utkání oblečený způsobem, který by jakkoliv
mohl znevažovat soutěž, ČSC nebo soupeře, popř. urážet soupeře, diváky nebo ČSC.
Je zakázáno nastoupit do utkání v dresu jakéhokoliv cizího státu, popř. opatřeném státní
vlajkou jakéhokoliv cizího státu nebo jiným státním symbolem jakéhokoliv cizího státu.
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.

ZÁVAZNÉ ŘÁDY PRO START V MČR 2019 SENIORŮ:
 Registrační řád
 Pravidla schvalování lékařských prohlídek
 platná „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydaná Antidopingovým
výborem ČR
MČR V KATEGORII SENIOREK A SENIOŘI A ÚČAST NA MS SENIORŮ:
Vítěz MČR získává titul mistr České republiky v kategorii seniorky (resp. senioři) pro rok 2019 a
právo reprezentovat v dané kategorii na mistrovství světa v následujícím roce. V případě
přihlášení jednoho týmu se titul mistr České republiky neuděluje, ale přihlášený tým má právo
reprezentovat v dané kategorii na mistrovství světa v následujícím roce. Reprezentační tým je
povinen podepsat s ČSC reprezentační smlouvu, kterou je nutné podepsat nejpozději do 15. 11.
2019.

