POHÁR ČESKÉHO SVAZU CURLINGU JUNIORŮ A ŽÁKŮ 2021
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ

POŘADATEL:

Český svaz curlingu

TERMÍN KONÁNÍ:

Turnaj se odehraje 11. - 12. 9. 2021.

MÍSTO KONÁNÍ:

curlingová hala Roztyly

ÚČASTNÍCI:

Soutěž se pořádá ve dvou kategoriích, juniorské a žákovské. Do turnaje
mohou nastoupit i smíšené týmy. Hráči přihlášení do juniorské kategorie
nesmí do 30. 6. 2022 včetně dovršit 22 let věku. Hráči přihlášení do
žákovské kategorie nesmí do 30. 6. 2022 včetně dovršit 16 let věku.

PŘIHLÁŠKA:

Týmová přihláška musí být spolu se jmennou soupiskou a označením
kategorie podána nejpozději dne 21. 8. 2021 k rukám sekretáře svazu.
Každý hráč uvedený na jmenné soupisce musí být řádně registrovaným
členem Českého svazu curlingu. Jmenná soupiska musí obsahovat nejméně
čtyři hráče způsobilé hrát v příslušné kategorii. Na Pohár ČSC juniorů a žáků
se nevztahuje podmínka hostování.
V případě nepředložení přihlášky a soupisky ve stanoveném termínu se
tým soutěže nemůže zúčastnit.
Na jmennou soupisku lze dopisovat hráče i po termínu odevzdání jmenné
soupisky, a to nejpozději do 8. 9. 2021.

STARTOVNÉ:

Pro kategorii juniorů - 1000,- Kč/tým
Pro kategorii žáků - 800,- Kč/tým
připsané na účet ČSC (č. ú.: 1730109504/0600) nejpozději 21. 8. 2021.
V případě, že startovné bude připsáno na účet svazu později než ve
stanoveném termínu, svaz ke každému nezaplacenému startovnému účtuje
penále ve výši 100,- Kč/den až do 27. 8. 2021 včetně. V případě nezaplacení
startovného v tomto termínu je účast týmu v soutěži zrušena.
Při neúčasti týmu v soutěži nebo v případě jeho odstoupení startovné
propadá ve prospěch svazu.
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LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:

Předkládání a náležitosti lékařských prohlídek se řídí: „Pravidly
schvalování lékařských prohlídek“ – mimo jiné:
a) Jsou povinné pro všechny hráče
b) Mohou potvrdit lékaři:
- pro extraligu mužů i žen: pouze tělovýchovný (sportovní) lékař
- pro nižší soutěže: praktický a tělovýchovný (sportovní) lékař
c) Nedílnou součástí lékařské prohlídky je prohlášení o dopingu
d) Hráč nemůže bez lékařské prohlídky nastoupit do utkání

HERNÍ SYSTÉM:

Herní systém a nasazení týmů na dráhy jsou v kompetenci SK ČSC a budou
určeny až podle počtu přihlášených týmů, klubům budou oznámeny
v předstihu, nejpozději 27. 8. 2021.

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

Je stanoven Komisí rozhodčích ČSC.

CENY:

Hráči vítězných týmů v obou kategoriích obdrží putovní pohár.

Soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a platných pravidel curlingu a pro účast v Poháru
ČSC juniorů a žáků jsou závazné následující řády: Registrační řád ČSC, Ekonomické zásady ČSC, Pravidla
schvalování lékařských prohlídek, Platná „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydaná
Antidopingovým výborem ČR.
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