TEAM MEETING DOKUMENT
pro MČR seniorů a seniorek
ročník 2022
Tento Team meeting dokument /TMD/ vydává Komise rozhodčích ČSC /KR/ k zajištění
řádného průběhu MČR seniorů a seniorek ročníku 2022 /soutěž/, který se hraje podle
českého překladu Pravidel curlingu WCF ve verzi z října 2020 /Pravidla curlingu/. TMD slouží
ke zdůraznění, upřesnění, výkladu a případně technické úpravě Pravidel curlingu, Herního a
soutěžního řádu Mistrovství České republiky v curlingu seniorů a seniorek 2022 /HSŘ/ a
event. dalších dokumentů, které se uplatňují při soutěži.1
Dokument je závazný pro všechny účastníky a účastnice soutěže včetně členů realizačních
týmů a rovněž pro všechny rozhodčí.
Účastníkům a účastnicím je tímto připomenuta povinnost používat nový výsledkový systém
ČSC v plném rozsahu včetně předkládání soupisek na jednotlivé utkání a povinnosti
podepisovat výsledky zápasů. Tímto ustanovením není nijak dotčena níže popsaná
povinnost předkládání registračních průkazů /RP/.

1) SOUPISKA K UTKÁNÍ A REGISTRAČNÍ PRŮKAZY
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(HSŘ 5.3.) Pro případ výpadku výsledkového servisu, který obsahuje i modul pro
zadávání soupisek, má tým, resp. jeho zástupce u rozhodčího hracího dne k dispozici
prázdný formulář soupisky k utkání /soupiska/.
(HSŘ 5.3.) V souladu se SŘ pro každé utkání platí originální sezónní soupiska. Pokud ji
tým chce změnit, musí ji znovu vyplnit podle výše popsaného postupu.
(HSŘ 5.3.) Všechny záznamy provedené týmem, resp. jeho zástupcem na soupisce jsou
závazné, včetně označení pořadí hráče a hráčky odhazujících jednotlivé LSD.
(HSŘ 5.2.) Nedílnou součástí úkonu předložení soupisky k utkání rozhodčímu je současné
předložení RP. Soupiska není platná, pokud nejsou rozhodčímu předloženy RP
hráčů/hráček, jejichž jména jsou na soupisce uvedena. Rozhodčí se RP zbytečně
nedotýká a od týmu je nepřebírá.
(HSŘ 5.2.) Hráči/hráčky jsou povinni předložit RP bez vyzvání a zároveň dříve, než
vstoupí na hrací plochu. Pro účely posouzení včasnosti předložení RP je rozhodným
okamžikem průchod dveřmi do samotného vnitřního prostoru haly včetně okolí ledové
plochy. Toto pravidlo nebude uplatněno ve chvíli, kdy hráč/hráčka vstoupí do
vymezeného prostoru se souhlasem rozhodčího (např. z důvodu vyzvednutí košťat před
zápasem).

Jednotlivé body jsou uvedeny označením dokumentu a konkrétního bodu v něm, k němuž se vztahují
především. Body uvedené „HSŘ“ se týkají jednotlivých ustanovení řádů, body uvedené „R.“ a „C.“ mají vztah
k Pravidlům curlingu.
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(HSŘ 5.2. a 5.3.) Za řádné vyplnění a předložení soupisky a předložení RP rozhodčímu
odpovídá výhradně tým. Tým tyto úkony provádí, aniž by k tomu byl rozhodčím vyzván.
Rozhodčí nesmí provést věcnou kontrolu soupisky dříve, než začne utkání, pro něž je
soupiska platná. V případě, že zjistí nedostatek, který je důvodem pro kontumaci
utkání (vada soupisky, nikoliv chybné pořadí hráčů apod.), nechá utkání dohrát do
konce, jako by nedostatek zjištěn nebyl, a zaznamená konečné skóre zápasu. O
zjištěném nedostatku rozhodčí provede záznam na příslušném formuláři a utkání
zkontumuje ve prospěch týmu, který se neprovinil. Ve výsledkovém systému se
kontumace objeví po utkání bez odkladu, přičemž provedení opravy zajišťuje Soutěžní
komise ČSC, pokud je uznána případná stížnost proti kontumaci.

2) LAST STONE DRAW (LSD)


Pravidla stanovená v HSŘ se uplatní v souladu s pokyny hlavního rozhodčího.

3) ČASOVÝ LIMIT NA HRU



(HSŘ 2.4.) Časový limit na hru se mění na 1 hodinu a 40 minut.
(HSŘ 2.5.) Do časového limitu je započítána přestávka v délce 5 minut po čtvrtém endu.

4) TIME OUTY A TRAVEL TIME




(HSŘ 2.5.) Za případné použití Time outů se časový limit neprodlužuje.
(HSŘ 2.5.) Travel Time je předem automaticky započítán v celkovém časovém limitu
pro hru.
(HSŘ 2.5.) Pro účely Curlingové haly Roztyly je Travel time pro „home end“ (u tribuny)
stanoven na 1 min a 15 s, pro „back end“ na 1 min a 45 s.

5) KOŠŤATA A HOUBY





(C.3 e), f)) Hráči/hráčky jsou povinni/povinny odehrát celý zápas se stejnou „houbou“
či „návlekem“ se kterým nastoupili/nastoupily k předzápasovému tréninku.
(C.3 e), f)) Od začátku tréninku týmu nesmí košťata hráčů/hráček opustit prostor haly
(tj. nesmí být vynesena ani na chodbu), a to až do konce zápasu. Porušení tohoto
ustanovení se považuje za nedovolenou manipulaci s koštětem a může být
postupováno ve smyslu pravidla curlingu C3. (i) a), tj. hráč/hráčka, jehož/jejíž koště bylo
vyneseno mimo prostor haly, může být vyloučen/vyloučena ze zápasu a jeho/její tým
prohrává utkání. Při vyhodnocení tohoto přestupku rozhodčí přihlíží k pravděpodobnosti
úmyslného jednání, opakovanosti prohřešku, celkové přehlednosti situace apod.
Rozhodčí posoudí každý případ jednotlivě a v případě, že shledá, že konání hráče/hráčky
nesměřovalo k porušení pravidla C3., může od postihu upustit.
(C.3 e), f)) Pravidla používání košťat a hub jsou stanovena a průběžně aktualizována na
webových stránkách ČSC (http://curling.cz/houby/). Odpovědnost za znalost/neznalost
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aktuální verze těchto pravidel je plně záležitostí týmu. K metení nepovolené typy košťat
(např. „chlupatá košťata“ nebo typ Hammer) lze použít jen při odhozu, ne však na
metení a/nebo skipování.
(C.3 e), f)) „Houba“ či „návlek“ musí být jednoznačně ztotožnitelná/ztotožnitelný se
seznamem schválených hub a návleků vydaný WCF (musí nést příslušné kódové
označení). Odpovědnost za to nese jednoznačně tým.
(C.3 g)) V případě, že dojde ke střídání hráčů/hráček v průběhu zápasu, musí
nastupující náhradník pokračovat ve hře s houbou/návlekem střídaného hráče /
střídané hráčky (koště může používat vlastní). Na dodržení pravidla dohlíží rozhodčí.

6) KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ






(C.3 h), C.2 l)) Na hrací plochu (celá ledová plocha) je zakázáno vnášet mobilní telefony
a ostatní elektronická zařízení schopná přenášet (či alespoň přijímat, vysílat či
zaznamenávat) zvuk či data (např. tzv. „chytré hodinky“, sporttestery a jiné), nestanoví-li
hlavní rozhodčí jinak (např. z důvodu umístění mikrofonů pro účely televizních přenosů).
(C.3 h), C.2 l)) Do prostoru haly (vztahuje se na hrací plochu a přilehle prostory „za
sklem“ oddělujícím vnitřní prostor haly od chodby u šaten, resp. od šaten) mimo
ledovou plochu je zakázáno vnášet zapnutá zařízení dle předchozí věty. Toto
ustanovení se vztahuje např. i na mobilní telefony s vypnutým vyzváněním či na
spotřebiče ve Stand-by režimu.
(R10 d)) Při soutěži není povoleno používat píšťalku ani jiné signalizační zařízení.

 (R.10 c)) Naslouchadla či kochleární implantáty nejsou považovány za zařízení
modifikující zvuk ve smyslu Pravidel curlingu, ale za kompenzační pomůcku.

7) OSTATNÍ


Curlingové obutí
(R.10 a), C.3 a)) Není dovoleno vstupovat na ledovou plochu ani do prostoru haly v
obuvi, která byla použita mimo prostor budovy (tj. v curlingové obuvi, resp. v obuvi, ve
které osoby uvedené na soupisce k utkání vstupují do prostory haly, není dovoleno se
pohybovat mimo uzavřený prostor budovy curlingové haly).



Občerstvení
(R.10 a)) Do prostoru haly není dovoleno vnášet otevřené nádoby s nápoji (např. není
dovoleno ani ponechávat nápoje nalité do otevřených nádob z termolahví apod.),
jakékoliv jídlo (viz provozní řády hal) a snadno rozbitné nádoby (sklo, porcelán,
keramika). Občerstvení hráčů/hráček probíhá primárně v chodbě před šatnami, v
šatnách a dalších prostorách budovy (mimo výše definovaný prostor haly). Přímo za
dráhou lze konzumovat pouze takové potraviny, které nezpůsobují znečištění okolí např.
drobky apod.
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Nový výsledkový systém
Vzhledem k implementaci nového SW určeného mj. k zaznamenávání a vyhodnocování
výsledků utkání/soutěží nemůže KR vyloučit chyby či nepřesnosti způsobené jak
systémem samotným, tak rozhodčími, kteří zatím nemohou mít potřebnou zkušenost
s používáním tohoto nového SW.
Účastníci/účastnice soutěže jsou tímto laskavě žádáni o shovívavost a zároveň o
zvýšenou pozornost věnovanou výsledkům, které nový výsledkový servis bude
poskytovat.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Případné nutné úpravy TMD 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 přinejmenším k
nahlédnutí u rozhodčích (zpravidla v chodbě před místností rozhodčích).

V Praze dne 3. května 2022
Vlastimil Vojtuš, předseda Komise rozhodčích ČSC
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