Herní řád Mistrovství ČR v curlingu žáků,
juniorů a juniorek
(schválila ČS ČSC 20. 6. 2020)

A. Obecně
1. Průběh Mistrovství ČR v curlingu žáků, juniorů a juniorek (dále jen MČR) se řídí překladem platných
pravidel curlingu WCF, uvedeným na webu Českého svazu curlingu (dále jen Pravidla curlingu).
Tam, kde tento řád není ve shodě s Pravidly curlingu, platí ustanovení tohoto řádu.
2. Herní řád je v kompetenci Soutěžní komise Českého svazu curlingu (dále jen SK ČSC).
3. V případě technických problémů je v kompetenci SK ČSC stanovení změny a doplnění náhradních
termínů všech soutěží.
4. SK ČSC rozhoduje o systému přidělování drah a sad kamenů.
5. Herní plán turnaje se po uzavření přihlášek stává přílohou Herního a Soutěžního řádu MČR.
6. Reprezentační týmy (týmy účastnící se MSJB nebo MSJ) mohou v případě termínové kolize
s konáním mezinárodních soutěží WCF požádat SK ČSC o přesun utkání. Toto pravidlo neplatí pro
Finálový turnaj.
7. Hraje se na vítězství či prohru, remízy nejsou možné. Za vítězství se počítá bod do celkové tabulky.
8. Před každým zápasem má tým právo na devítiminutový (9) trénink. Poté ihned následuje LSD (pro
každé LSD má tým k dispozici maximálně jednu (1) minutu.
9. Existují dva systémy měření LSD. Komise rozhodčích vybere pro každou soutěž ten, který se bude
používat po celou sezónu:
a) Měření úplného středu dle Pravidel curlingu.
b) Měření pouze po nejbližší část kamene. V takovém případě se k měření nepřidává poloměr
kamene dle Pravidel curlingu a kámen zapálený, posunutý nebo mimo kruhy, se hodnotí jako
185,4 cm.
10. Pokud bude týmu vzdáno utkání před začátkem hry, má tento tým právo 60minutového tréninku
(žáci: 45minutový trénink) na dráze, pouze se svými kameny. Tohoto tréninku se mohou účastnit
všichni, kteří jsou napsaní na soupisce k utkání. Doba určená na trénink začíná běžet dle pokynu
hlavního rozhodčího.
11. Šestiendové zápasy je možné ukončit po čtvrtém endu
12. Hlavní rozhodčí může povolit dřívější ukončení zápasu.
13. V zápasech není přestávka mezi endy, pouze pětiminutová (5) přestávka po polovině zápasu. Tato
přestávka je součástí časového limitu.
14. Před prvním extraendem je jednominutová (1) přestávka.
15. Oba skipové jsou ihned po ukončení utkání povinni podepsat zápis výsledku. Takto podepsaný
zápis je platný a dodatečně neměnný.

B. MČR žáků
1. MČR žáků (MČRŽ) je dlouhodobou soutěží pro hráče, kteří ke dni 30. 6. na konci sezóny nedosáhli
věku 15 let.
2. MČRŽ se mohou účastnit smíšené týmy.
3. MČRŽ se mohou se souhlasem VV ČSC účastnit zahraniční týmy.
4. Turnaj se dělí na Základní část a Finálový turnaj. Jejich herní systém je v kompetenci SK ČSC.
5. Pořadí týmů po skončení základní části se určí dle poměru výher/proher, dále pomocí vzájemného
utkání (bude sestavena tzv. minitabulka, a to i opakovaně) a dále pomocí nižší dosažené DSC.
6. Základní část:
a) Utkání základní části se hrají na 6 endů. Časový limit je pro oba týmy dohromady 1 hodina
a 15 minut, po jeho uplynutí se dohrává rozehraný end a hraje se ještě jeden navíc (nanejvýš
šestý). Časový limit se prodlužuje o dvě minuty za každý vyčerpaný time-out.
7. Finálový turnaj (FT):
a) FT může přímo navazovat na poslední utkání Základní části.
b) Utkání FT se hrají na 6 endů bez časového limitu.
c) Právo volby posledního kamene nebo pořadí tréninku má tým umístěný lépe po Základní části.
d) Vítěz FT se stává Mistrem ČR.

C. MČR juniorů a juniorek
1. MČR juniorů a juniorek (MČRJ) je dlouhodobou soutěží pro hráče, kteří ke dni 30. 6. na konci
sezóny nedosáhli věku 21 let.
2. MČRJ se nesmí účastnit zahraniční týmy.
3. Turnaj se dělí na Základní část a Finálový turnaj. Jejich herní systém je v kompetenci SK ČSC.
4. Pořadí týmů po skončení základní části se určí dle poměru výher/proher, dále pomocí vzájemného
utkání (bude sestavena tzv. minitabulka, a to i opakovaně) a dále pomocí nižší dosažené DSC.
5. Základní část:
a) Utkání základní části se hrají na 8 endů. Časový limit je pro oba týmy dohromady 1 hodina
a 45 minut, po jeho uplynutí se dohrává rozehraný end a hraje se ještě jeden navíc (nanejvýš
osmý). Časový limit se prodlužuje o dvě minuty za každý vyčerpaný time-out.
6. Finálový turnaj (FT):
a) FT může přímo navazovat na poslední utkání Základní části.
b) Utkání FT se hrají na 8 endů s časomírou (thinking time).
c) Ohledně výhody posledního kamene, barvy kamenů a pořadí tréninků ve FT se postupuje v

souladu s pravidly
d) Finálový zápas se hraje na dvě vítězná utkání. Vítěz se stává Mistrem ČR.

D. Reprezentace ČR
1. Mistr ČR v kategorii juniorů se stává reprezentací ČR a má právo reprezentovat Českou republiku
v příslušném roce v případě, že tým splňuje podmínky stanovené pro identifikaci. V případě, že
tým tyto podmínky nesplní, reprezentací ČR se stane další tým v konečném pořadí MČR.
2. Státní reprezentační trenér je oprávněn, se souhlasem trenéra reprezentačního týmu juniorů ČR,
rozhodnout o výměně kteréhokoliv člena týmu, který bude reprezentovat Českou republiku, a to
nejpozději 45 dnů před dnem zahájením MS s účastí juniorského týmu ČR . V takovém případě je
státní reprezentační trenér povinen dbát, aby byla splněna podmínka identifikace týmu

