AKADEMICKÝ TURNAJ V CURLINGU 2019
13. ročník

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:

Akademického turnaje se mohou účastnit pouze hráči,
kteří aktuálně studují na vysoké škole nebo splňují
podmínky FISU pro reprezentaci České republiky na
nejbližší Zimní univerziádě – WUG (tj. mohli by
reprezentovat Českou republiku na nejbližší WUG)i.
Účastníci nemusí být registrovanými členy Českého svazu
curlingu (dále jen ČSC). Pokud účastník není registrovaným
členem ČSC, pak musí být absolvent alespoň jednoho semestru
tzv. „Zápočtového sportu – curling“ na VŠ nebo musí
v semestru, kdy se AMČR koná, „Zápočtový sport – curling“
studovat.

PŘIHLÁŠKA:

Termín podání týmové přihlášky k rukám sekretáře svazu je
19. 4. 2019. Týmová přihláška obsahuje název týmu, jmennou
soupisku všech hráčů a kontakt na zástupce týmu.
Přihlášky je možné podávat e-mailem na curling@cstv.cz.
Do 19. 4. 2019 se mohou sekretáři svazu také nahlásit
jednotlivci, kteří mají zájem účastnit se turnaje, ale nemohou
sestavit kompletní tým. ČSC následně všem přihlášeným týmům
a jednotlivcům zašle seznam přihlášených týmů. Jednotlivcům a
týmům je ponechán jeden týden na možnost doplnění
nezařazených jednotlivců na soupisky již vytvořených týmů
nebo na přihlášení nového týmu vzniklého z přihlášených

jednotlivců. SK ČSC může během tohoto týdne na žádost týmu
povolit i rozštěpení přihlášeného týmu nebo jinou odůvodněnou
změnu jmenných soupisek. Finální uzávěrka jmenných soupisek
týmů je 26. 4. 2019. Jednotlivcům, kteří nebyli doplněni na
soupisku, je následně účast na Akademickém turnaji 2019
zrušena.

STARTOVNÉ:

2.500,- Kč / tým

TERMÍN ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:
Nejpozději dne 19. 4. 2019
(na účet č.: 1730109504/0600 MONETA Money Bank, a. s se
zprávou pro příjemce: AT2019 a jméno týmu nebo v hotovosti
k rukám sekretáře svazu)
Pokud nebude startovné připsáno na účet svazu
nejpozději dne 19. 4. 2019, je účast týmu
v Akademickém turnaji 2019 zrušena.
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:
a) jsou povinné pro všechny hráče
b) hráči, kteří lékařskou prohlídku nemají odevzdanou v rámci jiné soutěže pořádané
ČSC, tuto předloží na sekretariát ČSC nejpozději dne 26. 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 lékařského potvrzení je prohlášení o dopingu
f) hráč nemůže bez lékařského potvrzení nastoupit do utkání
g) předkládání lékařských prohlídek se řídí: „Pravidly schvalování lékařských prohlídek“
OBLEČENÍ TÝMŮ V SOUTĚŽI:
- Doporučuje se, aby se týmy zúčastnily Akademického turnaje 2019 v jednotném
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.
- 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 AKADEMICKÉM MČR 2019:
 Pravidla schvalování lékařských prohlídek
 Účastnící se řídí „Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydanou
Antidopingovým výborem ČR.

POZNÁMKA:

Akademický reprezentační tým a systém nominace do něj je plně v
kompetenci VV ČSC a jím pověřeného trenéra.

