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HERNÍ ŘÁD 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU 

JUNIORŮ A JUNIOREK  
(schváleno ČS ČSC 30.5.2015) 

 
1 SYSTÉM SOUTĚŽE 

 
- Mistrovství České republiky juniorů a juniorek je soutěží, která je rozdělena na základní část a 

Finálový turnaj (dále jen MČRJ). Herní plán pro danou sezónu navrhne podle tohoto řádu 
Soutěžní komise Českého svazu curlingu (dále jen SK ČSC).  

- MČRJ se nemohou účastnit zahraniční týmy. 
- Účastnící MČRJ se řídí aktuálně platnou „Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ 

vydanou Antidopingovým výborem ČR. 
- Průběh MČRJ se řídí překladem platných pravidel curlingu WCF uvedených na webu Českého 

svazu curlingu (dále jen pravidla curlingu). Tam, kde tento řád není ve shodě s pravidly 
curlingu, platí ustanovení tohoto řádu. 

 
1.1 Systém MČRJ  

 
Herní řád je plně v kompetenci SK ČSC za dodržení následujících pravidel: 
 

1. Hlavní část je turnaj, který se odehraje během maximálně 2 víkendů (regulérního či 
prodlouženého víkendu s hracím dnem v pátek)  

2. Bude se konat Finálový turnaj. 
3. Finálový turnaj bude maximálně pro nejlepší 4 týmy. 
4. Systém tréninků, přidělování drah a sad kamenů je v kompetenci SK ČSC. 
5. V případě vysokého počtu účastníků na MČRJ, může SK ČSC uspořádat kvalifikační turnaj, 

který schválí Výkonný výbor ČSC (VV). 
 

1.2 Utkání Hlavní části MČRJ 
 

1.2.1 VÝHODA POSLEDNÍHO KAMENE A BARVA KAMENŮ 
Barva kamenů a pořadí tréninku je dána rozpisem, dále se provádí v poslední minutě tréninku LSD o 
právo volby výhody posledního kamene v prvním endu – dále jen právo volby.  
 

1.2.2 TRÉNINK PŘED UTKÁNÍM 
Před každým utkáním má každý tým právo na desetiminutové rozehrání s kameny. Tým, který je dle 
rozpisu první, trénuje jako první (25 minut před začátkem utkání, druhý tým pak o 10 minut později, 
postupuje se podle pokynů hlavního rozhodčího). 
 

1.2.3 POČET ENDŮ, ČASOVÝ LIMIT 
Utkání se hrají na 8 endů a jsou omezena časovým limitem 105 minut. Po jeho uplynutí se dohrává 
rozehraný end a hraje se ještě jeden navíc (nejvýše osmý). Další end začíná, jakmile se zastaví 
poslední kámen předcházejícího endu. 
 

1.2.4 EXTRAEND  
V případě, že po posledním odehraném endu zápasu je stav nerozhodný, hraje se extraend (popř. 
extraendy) až do konečného vítězství jednoho z týmů. 
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1.2.5 TIME-OUT 

Každý tým má během utkání nárok na jeden jednominutový Time-out s účastí kouče (vedoucího 
týmu, náhradníka, ale vždy jen jednoho). Time-out může tým čerpat pouze před odhozem vlastního 
kamene. O úmyslu čerpat Time-out je tým povinen informovat hlavního rozhodčího. Za každý 
vyčerpaný Time-out se prodlužuje časový limit na utkání o 2 minuty (zajišťuje hlavní rozhodčí). 
Každý tým má nárok na jeden Time-out (za podmínek uvedených v tomto bodu) v každém 
extraendu. 
 

1.2.6 PŘESTÁVKY 
Přestávka v utkání následuje po čtvrtém endu a její délka je pět minut, délka přestávky je započítána 
v časovém limitu na hru. Přestávka následuje znovu před případným extraendem a její délka je 2 
minuty, tato přestávka není započítána v časovém limitu na hru. Hráči mohou během přestávek 
komunikovat pouze s koučem, vedoucím týmu nebo náhradníkem, kteří jsou zapsáni na soupisce 
týmu. 
 

1.2.7 ZÁPIS O UTKÁNÍ 
Oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku soutěžního utkání. 
Podepsaný zápis výsledku soutěžního utkání je platný a dodatečně neměnný. 
 

1.3 Určení konečného pořadí Hlavní části, postupy 
Konečné pořadí po Hlavní části je dáno počtem získaných bodů (vítězství). V případě rovnosti bodů 
se o pořadí rozhoduje podle následujících kritérií v dané posloupnosti: 
- vzájemné zápasy 
- dle DSC  
- Los 
 

1.4 Počet utkání v jednom hracím dnu 
Doporučuje se, aby žádný tým nehrál během jednoho dne více než dvě utkání.  
 
 
 

2 PRAVIDLA FINÁLOVÉHO TURNAJE MČRJ  
 

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
Finálový turnaj je závěrečný turnaj maximálně 4 postupujících týmů z Hlavní části, který 
rozhodne o celkovém vítězi MČRJ. Finálový turnaj může přímo navazovat na poslední utkání v 
Hlavní části. 
 
Ve Finálovém turnaji se týmy utkají systémem Play-off. Systém pro Finálový turnaj je 
v kompetenci SK ČSC. 
 
 

2.2 Utkání Finálového turnaje MČRJ 
 

2.2.1 VÝHODA POSLEDNÍHO KAMENE A BARVA KAMENŮ 
V utkáních Play-off má právo volby posledního kamene tým, který se lépe umístil v Hlavní části. 
Barva kamenů je dána rozpisem. 
 

2.2.2 TRÉNINK PŘED UTKÁNÍM 
Před každým utkáním Finálového turnaje má každý tým právo na desetiminutové rozehrání 
s kameny. Tým, který má výhodu posledního kamene, trénuje jako první (25 minut před začátkem 
utkání, druhý tým pak o 10 minut později, postupuje se podle pokynů hlavního rozhodčího). 
 

2.2.3 POČET ENDŮ, ČASOVÝ LIMIT 
Utkání se hrají na 10 endů a jsou omezena časovým limitem dle platných pravidel curlingu. Po jeho 
uplynutí tým, bez ohledu na aktuální skóre, kontumačně prohrává. 
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2.2.4 EXTRAEND  
V případě nerozhodného stavu po 10 endech se hraje extraend (popř. extraendy až do konečného 
vítězství jednoho z týmů). V extraendu má každý tým na svou hru časový limit dle platných pravidel 
curlingu. Po jeho uplynutí tým, bez ohledu na aktuální stav, kontumačně prohrává. 
 

2.2.5 TIME-OUT 
Každý tým má během utkání nárok na jeden jednominutový Time-out s účastí kouče (vedoucího 
týmu, náhradníka, ale vždy jen jednoho). Time-out může tým čerpat pouze před odhozem vlastního 
kamene. O úmyslu čerpat Time-out je tým povinen informovat hlavního rozhodčího. Každý tým má 
nárok na jeden Time-out (za podmínek uvedených v tomto bodu) v každém extraendu. 
 

2.2.6 PŘESTÁVKY 
Přestávky jsou stanoveny pravidly curlingu. Hráči mohou během přestávky komunikovat pouze 
s koučem, vedoucím týmu a náhradníkem, kteří jsou zapsáni na soupisce týmu. 
 

2.2.7 ZÁPIS O UTKÁNÍ 
Oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku soutěžního utkání. 
Podepsaný zápis výsledku soutěžního utkání je platný a dodatečně neměnný. 
 
 
 

3 KONEČNÉ POŘADÍ MČRJ 
 
Po odehrání všech částí soutěže je stanoveno celkové pořadí MČRJ. Toto pořadí se stává tzv. 
Národním žebříčkem, který rozhoduje o nasazení týmů do nového ročníku MČRJ. Podmínkou 
zachování týmu v pořadí Národního žebříčku je splnění kritéria identifikace týmu (viz. „Soutěžní řád 
MČRJ“). 
 
 

4 VZDÁNÍ UTKÁNÍ, ČEKACÍ DOBA, DISKVALIFIKACE TÝMU 
 

4.1 Vzdání utkání 
Tým může utkání vzdát nejdříve po ukončení šestého endu (pro 8 i 10 endové utkání); hlavní 
rozhodčí může povolit i dřívější ukončení utkání. Tým, kterému bylo utkání vzdáno, se stává vítězem 
tohoto utkání (v základní části získává bod do tabulky soutěže.).  
Tým, kterému je utkání kontumováno může trénovat na své dráze prvních 60 minut utkání za 
přítomnosti svého trenéra. 
 

4.2 Pokud tým nezahájí hru v určeném čase, postupuje se podle pravidel curlingu 
 

4.3 Diskvalifikace týmu 
Bude-li tým kontumovat v průběhu Hlavní části MČRJ více než tři utkání, budou všechny jeho 
výsledky v dané fázi soutěže kontumovány ve prospěch soupeřů a tým bude vyloučen z MČRJ. 
 

4.4 Odložení utkání 
Odložit utkání mohou pouze reprezentační týmy v případě nepředvídaného přesunu termínů konání 
mistrovských soutěží pořádaných Světovou curlingovou federací případně Evropskou curlingovou 
federací. 
 

5 MISTR ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Vítězný tým se stává Mistrem České republiky v příslušné kategorii. Jeho členové se stávají 
reprezentačním výběrem dané kategorie pro nadcházející sezónu. Složení reprezentačního týmu na 
MSJ či MSJ-B je plně v kompetenci trenéra juniorské reprezentace (může si přizvat i další hráče) za 
předpokladu, že výsledný tým splňuje identifikaci týmu dle soutěžního řádu pro MČRJ. Výjimku 
uděluje VV ČSC ze závažných důvodů (zdravotních, kázeňských atd.). 


