MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MIXY 2020
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ
POŘÁDÁ:

Český svaz curlingu (ČSC)

TERMÍN KONÁNÍ:

27. až 29. března 2020

MÍSTO KONÁNÍ:

Zimní stadion Jičín, Kollárova 356

ÚČASTNÍCI:

Maximální počet týmů není stanoven. MČR Mixy 2020 se mohou
zúčastnit pouze ti hráči, kteří jsou řádně registrovaní podle platného
Registračního řádu ČSC s platnou lékařskou prohlídkou a kteří splňují
podmínky WCF pro reprezentaci ČR.

PŘIHLÁŠKA TÝMŮ:

Týmová přihláška musí být podána nejpozději dne 27. února 2020
k rukám sekretáře svazu. V případě nepředložení přihlášky ve
stanoveném termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit.

KRITÉRIA PRO NASAZOVÁNÍ TÝMŮ:
Pokud se do turnaje přihlásí více než 32 týmů,
postupuje do turnaje přímo prvních 28, ostatní přihlášené týmy (od
29. místa včetně) sehrají kvalifikaci o zbylá 4 místa během víkendu
21. až 22. března 2020.

STARTOVNÉ:

Pořadí týmů pro nasazení se určí následovně:
1. Nejvýše jsou nasazeny týmy, které se umístily v MČR Mixy 2019 na
prvních osmi místech a splňují podmínky pro identifikaci týmu
(kritériem pro identifikaci týmu jsou tři hráči zapsaní na některém
z prvních pěti míst na soupisce pro MČR Mixy 2019).
2. Dále jsou týmy nasazeny podle bodů přidělených na základě
umístění prvních čtyř hráčů z týmové soupisky pro MČR Mixy 2020
v MČR 2018/2019.
Hráči a hráčky, kteří se nezúčastnili MČR 2018/2019, dostanou jako
umístění nejvyšší možné číslo pořadí týmu +1.
Tým s nižším součtem bodů bude nasazen před týmem s vyšším
součtem.
5 000 Kč/tým

TERMÍN ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:

Nejpozději dne 27. února 2020

TERMÍN PŘIPSÁNÍ STARTOVNÉHO NA ÚČET SVAZU (č. ú.: 1730109504/0600):
V případě, že startovné bude připsáno na účet svazu později než ve
stanoveném termínu (tj. 27. února 2020), svaz účtuje penále ve výši
700 Kč/den za každé startovné. Pokud nebude startovné včetně
penále připsáno na účet svazu nejpozději do dne 5. března 2020,
účast týmu v MČR Mixy 2020 bude zrušena. Úhradu startovného lze
provést také formou hotovostní úhrady do pokladny ČSC.

JMENNÉ SOUPISKY:

Jmenná soupiska týmu musí být odevzdána nejpozději 27. února
2020 k rukám sekretáře svazu, včetně označení skipa. Každý hráč
uvedený na jmenné soupisce musí být řádně registrovaným členem
Českého svazu curlingu. Jmenná soupiska obsahuje minimálně čtyři
a maximálně šest hráčů (minimálně 2 a maximálně 3 muži, minimálně
2 a maximálně 3 ženy).
Na MČR Mixy 2020 se nevztahuje povinnost hostování.
V případě nepředložení jmenné soupisky ve stanoveném
termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit.
Z důvodu limitovaného počtu hráčů na soupisce je umožněno
v nutných případech změnit či doplnit soupisku, avšak nejpozději do
25. března 2020 (resp. do 19. března pro týmy v kvalifikaci),
písemně k rukám sekretáře ČSC.

DRÁHY:

Nasazení týmů na dráhy je v kompetenci SK ČSC.

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

Je stanoven Komisí rozhodčích ČSC.

HERNÍ SYSTÉM:

Rozsah hracích dnů bude vypracován podle počtu přihlášených týmů
do 27. února 2020, přesný rozpis (herní systém) bude klubům
oznámen nejpozději 10. března 2020. O účasti v kvalifikaci budou
týmy informovány nejpozději 6. března 2020.
Upřesnění pravidel:
Tým smí mít jednoho náhradníka pro každé pohlaví (tj. během zápasu
smí vystřídat muže mužem nebo ženu ženou). Do utkání smí tým
nastoupit pouze se třemi hráči, stejně tak smí tým ve třech hráčích
utkání dohrát – ovšem jen za předpokladu pravidelného prostřídání
hráčů různých pohlaví na hráčských postech.

CENY:

Vítězný tým obdrží putovní pohár ČSC a získá právo reprezentovat ČR
na MS Mixy 2020.

INFORMACE KLUBŮM:

Soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a platných
pravidel curlingu WCF, jejichž překlad je uveden na webu ČSC.

ZÁVAZNÉ ŘÁDY PRO START V MČR MIXY 2020:
Registrační řád
Pravidla schvalování lékařských prohlídek
platná „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydaná Antidopingovým
výborem ČR
Herní a soutěžní řád MČR Mixů 2020 – bude vydán SK ČSC spolu s rozpisem (herním
systémem) soutěže

