TEAM MEETING DOKUMENT
pro Finálový turnaj MČR mužů a žen
ročník 2019/20
Pro Finálový turnaj MČR mužů a žen /FT/ platí ustanovení TMD pro extraligu,
není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak.
FT se hraje v souladu s ustanoveními Herního a Soutěžního řádu MČR mužů a
žen platných pro ročník 2019/20 (včetně způsobu předkládání soupisek
k utkání a registračních průkazů)!!!
1) 60MINUTOVÝ TRÉNINK VÍTĚZE FT
•
•
•

Trénink vítěze základní části FT se uskuteční v průběhu semifinálového zápasu podle
pokynů hlavního rozhodčího.
Tohoto tréninku se mohou účastnit všichni hráči/hráčky (a další osoby), kteří jsou
napsaní na soupisce k utkání.
Tým může použít obě sady kamenů, které jsou na dráze k dispozici. Nemůže však
trénovat s kameny, s nimiž bude hrát zápasy finálové série (použijí se kameny dle
pokynu hlavního rozhodčího, např. kameny z dráhy č. 4).

2) 60MINUTOVÝ TRÉNINK PŘED PŘÍPADNÝM TŘETÍM FINÁLOVÝM ZÁPASEM
•
•
•
•
•

Trénink se uskuteční v souladu s platným herním plánem podle pokynů hlavního
rozhodčího.
Tohoto tréninku se mohou účastnit všichni hráči/hráčky, které jsou uvedené na sezónní
soupisce týmu, a další nejvýše dvě osoby (podle uvážení týmu).
Tým může použít pouze tu sadu kamenů, se kterou odehraje třetí finálový zápas.
Právo volby pořadí tréninku má tým, který se do finále kvalifikoval přímo (tedy nikoliv
přes semifinále).
Před tréninkem druhého týmu bude dráha pouze zametena.

3) LAST STONE DRAW (LSD)
•

Pravidla stanovená v TMD pro extraligu se uplatní přiměřeně v souladu s pokyny
hlavního rozhodčího.
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4) UTKÁNÍ, KDE JE VÝHODA POSLEDNÍHO KAMENE DÁNA PŘEDEM
•
•

•

V utkáních, kde je výhoda posledního kamene dána předem (semifinále a finálová
utkání), se LSD nehází.
Začátek předzápasové rozehry je oproti oficiálnímu hernímu plánu posunut o 10 minut
(pokud např. herní plán uvádí čas rozehry 9:30, rozehra začne až v 9:40), tak, aby časová
prodleva mezi koncem druhé rozehry a začátkem utkání byla co nejkratší. Čas začátku
utkání tím není dotčen a platí tak, jak je uveden v herním plánu.
Tým, který výhodu posledního kamene nemá, si volí barvu kamenů a pořadí při
předzápasovém tréninku (zde tedy neplatí, že tým s tmavými kameny nutně trénuje jako
první).

5) OSTATNÍ
•

Ve finále si týmy mohou vybrat kameny z jiné dráhy. Musí si však vzít kompletní sadu,
tj. není možné kombinovat kameny z různých sad.

6) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dokument vydává Komise rozhodčích ČSC /KR/ k zajištění řádného průběhu finálového
turnaje MČR mužů žen ročníku 2019/20.
Dokument je závazný pro všechny účastníky/účastnice soutěže a rovněž pro všechny
rozhodčí.
Případné nutné úpravy tohoto dokumentu provádí KR písemně, a to bez zbytečného
odkladu. O provedených úpravách jsou týmy informovány elektronickou cestou
prostřednictvím jejich oficiálních zástupců a zástupců klubů, které je do soutěže přihlásily.
Pokud je třeba provést potřebné úpravy v čase kratším, než jaký je potřeba k efektivnímu
informování týmů výše popsanou cestou, provádí je KR, ev. hlavní rozhodčí formou vyhlášení
přímo v hale. Pokud to KR či hlavní rozhodčí shledá jako potřebné, vyhotoví rovněž písemnou
podobu příslušných úprav, přičemž tento dokument bude k dispozici k nahlédnutí
přinejmenším v kanceláři rozhodčích.

V Praze dne 14. července 2020
Vlastimil Vojtuš, předseda Komise rozhodčích ČSC
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