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Směrnice k Sout ěžnímu řádu Mistrovství České 
republiky v curlingu muž ů a žen 

a k Sout ěžnímu řádu Mistrovství České 
republiky v curlingu junior ů a juniorek 

(Schválila VH ČSC dne 28.5.2011) 
 
 
 

1) Klubové dresy 
 
Určeno: 
1. Utkání se mohou týmy zúčastnit pouze v jednotném oblečení. 

Jednotné oblečení týmu znamená  
- stejná barva, střih, materiál a výrobce horních dílů oblečení celého týmu (lze kombinovat 

trička s krátkým a dlouhým rukávem) 
- stejná barva a střih dolního dílu oblečení celého týmu (ženské týmy mohou v rámci týmu 

kombinovat kalhoty a sukně) 
- jsou povoleny dvě viditelné vrstvy (např. triko a mikina) horního oblečení, tzn. v žádném 

okamžiku v průběhu hry nesmějí být na dráze u týmu více než dvě varianty oblečení. 
Je zakázáno nastoupit do utkání v oblečení s nápisem Česká republika (Czech Republic, ČR, atd.), 
popř. opatřeném státní vlajkou ČR nebo jiným státním symbolem ČR, pokud se na tým nevztahuje 
bod 4 této směrnice. 
Sankce za rozdílné oblečení (tzn. nejednotné oblečení) týmu při utkání je 500,- Kč za utkání a tým 
(MČRJ: 100,- Kč za utkání a tým). 
Postup rozhodčího pro stanovení sankce 
- Rozhodčí provede během prvního utkání hracího dne kontrolu dodržování této směrnice. 

V případě, že některý z týmů bude nejednotně oblečen, neprodleně po zápase upozorní skipa 
týmu, že pokud tým neodstraní nedostatky v oblečení do příštího utkání, bude pokutován dle 
této směrnice, a to i za první zápas. Toto upozornění bude rozhodčím zapsáno v zápisu 
z hracího dne a skip napomenutého týmu je povinen zápis o napomenutí podepsat. Rozhodnutí 
hlavního rozhodčího je v tomto případě  konečné a nelze se proti němu odvolat. 

2. Český svaz curlingu (dále jen ČSC) má na dresech vyhrazená místa pro umístění loga soutěže, 
event. loga sponzora ČSC (viz nákres) pokud sponzora a logo má. V případě, že ČSC vyhrazená 
místa na dresech nevyužívá, může je využívat tým nebo klub. 

3. Umístění jmen hráčů a názvu klubu (viz nákres). 
4. Vítěz Mistrovství České republiky (dále jen MČR) mužů a žen, resp. juniorů a juniorek má právo 

následující herní sezónu odehrát v reprezentačních dresech, a to pouze ve své kategorii, tj. 
juniorský národní tým ho nesmí používat v soutěžích dospělých. 

 
Doporučení: 

- ČSC doporučuje umístit na dresech název klubu a jméno hráče, popř. znak klubu 
- v případě většího počtu týmů hrajících za stejný klub by tento klub měl vyřešit jejich 

vzájemnou identifikaci zvlášť, když jsou týmy podobně - až jednotně - oblečeny 
- v případě, že by do finále MČR postoupily týmy, které mají např. stejnou barvu horních i 

dolních dílů oblečení, je vhodné, aby se skipové obou týmů  dohodli na barevném odlišení 
oblečení. 

 
Bez omezení: 

- umístění a rozměry reklamy, loga sponzorů, atd. (s výjimkou míst určených v bodech 2 a 3 
této směrnice). 
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Poznámky: 
- žádný hráč nesmí nastoupit k soutěžnímu utkání oblečený způsobem, který by jakkoliv mohl 

znevažovat soutěž, ČSC nebo soupeře, popř. urážet soupeře, diváky nebo ČSC. 
- nášivka ČSC je k dostání na sekretariátu ČSC (její umístění je povinné na pravém rukávu 

oblečení, viz bod 2, nevztahuje-li se na tým bod 4 této směrnice). 
 
 
 

2) Prostor pro odkládání 
 
1. Prostorem pro odkládání se rozumí prostor, do kterého si mohou týmy odkládat košťata, 

občerstvení, oblečení, pomůcky na čištění kamenů, rukavice, apod. 
2. Odkládací prostor je v prostoru za ledovou plochou.  
 
 
 

3) Platby za prohřešky 
 
V případě, že tým poruší Soutěžní řád příslušné soutěže (dále jen SŘ) nebo tuto směrnici a je mu 
v této souvislosti udělena pokuta: 

- obdrží klub, jemuž tým přísluší, písemné vyrozumění oproti podpisu předsedy klubu a nebo 
doporučeným dopisem od ČSC. Dopis musí obsahovat kopii zápisu hlavního rozhodčího z 
příslušného hracího dne, kdy týmu byla pokuta udělena 

- klub je povinen uhradit stanovenou částku v plné výši na účet ČSC, a to nejpozději do 30 
kalendářních dnů od převzetí dopisu 

- pokud klub ve stanovené lhůtě neprovede úhradu pokuty, nesmí se tým, který se porušení SŘ 
či této směrnice dopustil, zúčastnit všech soutěží pořádaných ČSC do doby, než bude pokuta 
uhrazena. Plánovaná utkání mu budou v tomto případě kontumována. 
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