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HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN 
(schválila ČS ČSC 28.5.2016) 

 
 
 

1. Systém soutěže 
 
Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy 
rozděleny do maximálně tří výkonnostních stupňů (lig) a MČR vrcholí finálovým turnajem (dále jen 
FT). 
 
Extraligy se účastní 8 týmů. Herní řád 1. ligy a divize je každoročně aktualizován vzhledem 
k nestálému počtu týmů v divizi. 
 
Herní řád je plně v kompetenci Soutěžní komise ČSC (dále jen SK ČSC).  
 
V kompetenci SK ČSC je stanovení případných náhradních termínů v případě technických problémů a 
změna a doplnění termínů nižších soutěží. 
 
V kompetenci SK ČSC je systém přidělování drah, včetně sad kamenů. 
 
Průběh MČR se řídí překladem platných pravidel curlingu WCF, uvedeným na webu Českého svazu 
curlingu (dále jen pravidla curlingu). Tam, kde tento řád není ve shodě s pravidly curlingu, platí 
ustanovení tohoto řádu. 
 
Hraje se na vítězství či prohru, remízy nejsou možné. Za vítězství se počítá bod do celkové tabulky; 
pokud tým k utkání nenastoupí, je mu jeden bod z celkové tabulky odečten. Za nenastoupení týmu se 
nepovažují situace, kdy tým není připuštěn do hry kvůli pozdnímu či chybnému napsání soupisky do 
utkání. 
 
Utkání v Extralize se hrají na 10 endů a jsou omezena časovým limitem pro každý tým (dle platných 
pravidel curlingu), po uplynutí tohoto limitu tým, bez ohledu na aktuální skóre, kontumačně prohrává. 
V případě, že v některém kole nebudou rozhodčími časomíry obsazeny všechna utkání, nebude 
časomíra použita a všechna utkání tohoto kola se budou hrát bez časového limitu. V případě remízy 
v řádném hracím čase se hrají extraendy až do úplného rozhodnutí. 
 
Utkání v 1. lize a divizi se hrají na 8 endů a časový limit pro oba týmy dohromady je 1 hodina a 45 
minut, po jeho uplynutí se dohrává rozehraný end a hraje se ještě jeden navíc (nanejvýše osmý). 
V případě remízy v řádném hracím čase se hrají extraendy až do úplného rozhodnutí. 
 
 
 
Extraliga: 
 
 
1. Hraje se systémem každý s každým (v jedné skupině) na dvě kola 
2. Pořadí týmů po skončení druhého kola se určí podle počtu dosažených bodů v prvním a druhém 

kole dohromady. 
3. Týmy umístěné na 7. a 8. místě se zúčastní barážového turnaje o Extraligu. (viz. „Barážový turnaj 

o Extraligu muži“ a „Barážový turnaj o Extraligu ženy“) 
4. První čtyři týmy v pořadí postupuje přímo do FT, ve kterém se jim nezapočítávají body získané 

v extralize. 
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1. liga muži: 
 

 
1. Základní část – Týmy jsou rozděleny do dvou osmičlenných skupin A a B. Nasazení do skupin 

je na základě výsledků předchozího ročníku. Hraje se systémem každý s každým jednokolově. 
2. O postup – Týmy umístěné na 1. – 4. místě z každé skupiny A a B postupují do skupiny „O 

postup“ (8 týmů). Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Výsledky dosažené 
v základní části se dále nezapočítávají.  

3. Týmy umístěné na 1. – 4. místě ve skupině „O postup“ postupují do baráže o Extraligu. (viz. 
„Barážový turnaj o Extraligu muži“). 

4. O udržení – Týmy umístěné po základní části na 5. – 8. místě vytvoří skupinu „O udržení“ (8 
týmů). Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Veškeré výsledky základní části se 
nezapočítávají. 

5. Týmy umístěné na 5. – 8. místě ve skupině „O udržení“ se zúčastní baráže o 1. ligu muži. (viz. 
„Barážový turnaj o 1. ligu muži“) 

 
1. liga ženy: 
 
1. Hraje se systémem každý s každým (v jedné skupině) na dvě kola. 
2. Pořadí týmů po skončení druhého kola se určí podle počtu dosažených bodů v prvním a druhém 

kole dohromady. 
3. Týmy umístěné na 1. a 2. místě se zúčastní baráže o Extraligu (viz. „Barážový turnaj o Extraligu 

ženy“) 
4. Týmy umístěné na 7. a 8. místě se zúčastní barážového turnaje o 1. ligu. (viz. „Barážový turnaj o 

1. ligu ženy“). 
 
 
Divize 
 
 
Herní řád divize mužů i žen je plně v kompetenci SK ČSC za dodržení následujících pravidel: 
 
- Týmy mají v sezóně garantováno minimálně 10 zápasů 
- Herní systém umožní jasně určit 4 týmy postupující do barážového turnaje o 1. ligu  
- Nasazování do případných skupin je na základě výsledků předchozího ročníku.  

 
 
 

Barážový turnaj o Extraligu muži 

 
1L1 - 1L4 – týmy na 1. - 4. místě 1. ligy (skupina O postup),   EX7, EX8 – týmy na 7. a 8. místě Extraligy. 
V – vítěz, P – poražený 
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Barážový turnaj o 1. ligu muži 

 
1L5 - 1L8 – týmy na 5. - 8. místě 1. ligy (skupina O udržení),   DI1 – DI4 – týmy na 1. a 4. místě Divize 
(skupina O postup).  V – vítěz, P – poražený 

 
 

Barážový turnaj o Extraligu ženy 

 
1L1, 1L2 – týmy na 1. a 2. místě 1. ligy,   EX7, EX8 – týmy na 7. a 8. místě Extraligy.  V – vítěz, P – poražený 
 

 
 
 
Mistrovská utkání: 
 
1. Před každým utkáním má každý tým právo na desetiminutové rozehrání s kameny. Barva kamenů 

je dána rozpisem. Právo volby posledního kamene v prvním endu získává tým s nižším Last Stone 
Draw (dále jen LSD), které se provádí v poslední minutě tréninku.  

2. Tým, který je dle rozpisu první, trénuje jako první (25 minut před začátkem utkání, druhý tým 
pak o 10 minut později). 

3. Přestávka v utkání: 
� následuje po pátém, resp. čtvrtém endu a její délka je pět minut, 
� následuje znovu před každým případným extraendem a její délka je 2 minuty, 
� délka přestávky je započítána v časovém limitu na hru tam, kde je časový limit stanoven; 

toto se nevztahuje na přestávku před případným extraendem, 
� hráči mohou během přestávky komunikovat pouze s koučem, vedoucím týmu a 

náhradníkem, kteří jsou zapsáni na soupisce týmu. 
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4. Time-out: 
� Každý tým má během utkání nárok na jeden jednominutový Time-out s účastí kouče 

nebo vedoucího týmu nebo náhradníka (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 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. 

5. Oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku soutěžního utkání. 
6. Zápis výsledku soutěžního utkání podepsaný oběma skipy je platný a dodatečně neměnný. 
7. Poslední hrací den MČR se spolu nemohou utkat týmy se stejnou klubovou příslušností. 
8. Pokud bude týmu vzdáno utkání, má tento tým právo tréninku na dráze, a to 60 minut času na 

hru, za účasti kouče. Doba určená na trénink začíná běžet ve chvíli, kdy je jisté, že druhý tým 
k utkání nenastoupí. 

 
Náhrada za týmy, které se nepřihlásí do soutěže: 
 
1. V případě, že se do následujícího ročníku MČR (s výjimkou poslední ligy) nepřihlásí jeden nebo 

více týmů, které toto právo pro danou sezónu mají, pak do vyšší soutěže postupuje odpovídající 
počet týmů z nižší soutěže podle pořadí posledního ligového ročníku. Do tohoto pořadí se 
nezapočítávají týmy, které v předchozím ligovém ročníku do nižší soutěže sestoupily. 

2. V případě, že se do MČR přihlásí větší počet nových týmů a otevírá se nová liga a musí se 
z těchto nově přihlášených týmů doplnit nejnižší liga minulého ročníku MČR, postupuje se podle 
DSC. 

 
 
 

2. Vzdání utkání, čekací doba, diskvalifikace týmu 
 

Vzdání utkání: 
1. tým může utkání vzdát nejdříve po ukončení šestého endu (pro 8 i 10 endové utkání), resp. 

osmého endu (pro utkání druhé části FT – play-off) 
2. hlavní rozhodčí může povolit i dřívější ukončení utkání 
3. tým, kterému bylo utkání vzdáno, se stává vítězem tohoto utkání (tzn. získává bod do tabulky 

soutěže apod.) 
 
Pokud tým nezahájí hru v určeném čase postupuje se podle pravidel curlingu. 
 
Diskvalifikace týmu: 

1. týmu, který nenastoupí do 5 a více utkání v základní části MČR, jsou kontumována všechna 
utkání a ze soutěže je vyloučen (ostatním týmům z dané ligy se výsledky zápasů s vyloučeným 
týmem nulují). Pro další ročník je zařazen do soutěže o stupeň nižší. 

 
 
 

3. Herní plány jednotlivých ligových soutěží 
 
1. Herní plány pro jednotlivé ligové soutěže MČR se po uzavření přihlášek stávají přílohou Herního 

řádu MČR. 
2. Veškeré termíny mistrovských soutěží budou konzultovány se zástupci reprezentačních týmů. 
3. Přesunout utkání mohou pouze reprezentační týmy v případě termínové kolize s konáním ME, MS, 

MSJ, ZOH, OQE, EMCC, MSMD, MSS a univerziády, se souhlasem SK, která si může vyžádat 
souhlas soupeře/soupeřů. Toto pravidlo neplatí pro Finálový turnaj MČR! 
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4. Mistr České republiky 
 
Mistr ČR se stává reprezentací České republiky a má právo reprezentovat Českou republiku na ME 
v curlingu.  
 
MS se zúčastní tým (pokud se ČR na tento turnaj kvalifikovala), který si účast na MS vybojoval 
v kvalifikačním turnaji o MS (viz Herní řád kvalifikačního turnaje ČSC o MS nebo ZOH), který hrají první 
čtyři týmy dle MČR 2015/16) v příslušném roce v případě, že tým splňuje podmínky stanovené pro 
identifikaci týmu (viz soutěžní řád) a že zástupce tohoto týmu podepíše „Smlouvu o zabezpečení 
reprezentace ČR“, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku jejího předložení ze strany Výkonného 
výboru ČSC (dále jen VV ČSC). Pokud zástupce týmu odmítne smlouvu podepsat nebo nesplní 
podmínky identifikace týmu, stane se reprezentací ČR další tým dle umístění v kvalifikačním turnaji o 
MS. 
 
Státní reprezentační trenér je oprávněn, se souhlasem tří hráčů z prvních pěti míst sezónní soupisky 
mistra ČR, rozhodnout o výměně kteréhokoliv člena týmu, který bude reprezentovat Českou republiky 
na ME, MS, MSJ nebo ZOH, a to nejpozději 45 dnů přede dnem zahájení příslušné soutěže. V případě 
učinění rozhodnutí dle předchozí věty je státní reprezentační trenér povinen dbát, aby podmínky 
stanovené pro identifikaci týmu zůstaly zachovány. 
 
 
FINÁLOVÝ TURNAJ 
  
Týmy, které se po základní části umístí na prvních čtyřech místech v Extralize, sehrají na závěr 
finálový turnaj. 
 
Finálový turnaj je rozdělený na dvě části: 
 

1. První část se hraje systémem každý s každým na dvě kola, 
2. Druhá část se hraje systémem page play-off (tj. vyřazovacím způsobem), přičemž finálový 

zápas se hraje systémem na dvě vítězná utkání. 
 
První část finálového turnaje 
 
- za vítězství se počítá bod do celkové tabulky; pokud tým k utkání nenastoupí, je mu jeden bod z 

celkové tabulky odečten; za nenastoupení týmu se nepovažují situace, kdy tým není připuštěn do 
hry kvůli pozdnímu či chybnému napsání soupisky do utkání. 

- pořadí týmů po skončení první části FT se určí prostým součtem bodů získaných v první části FT, 
dále pomocí vzájemného utkání a nakonec pomocí nižší dosažené DSC (viz pravidla curlingu) 

- v případě, že stejného počtu bodů v první části FT dosáhne více týmů a je-li třeba rozhodnout o 
tom, které týmy postoupí do druhé části FT, bude se o pořadí těchto týmů rozhodovat podle 
pravidel curlingu 

- poslední hrací den se spolu nemohou utkat týmy se stejnou klubovou příslušností. 
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Druhá část finálového turnaje 
 
- hraje se dle tohoto rozpisu: 
 

 
- nejprve se spolu utkají v semifinále týmy na 2. a 3. místě po základní části finálového turnaje 

(D1), vítěz tohoto utkání postoupí do finále (D2) 
- vítěz základní části finálového turnaje má právo, v čase vymezeném soutěžní komisí ČSC, 60 

minut trénovat na dráze, na níž bude hrát první finálové utkání. 
- finále (D2) se hraje na dvě vítězná utkání 
- tým, který ve finálovém utkání (D2) zvítězí, se stává mistrem ČR 
- pro finálové utkání si tým může vybrat kameny z jiné dráhy a to pouze za předpokladu, že se 

finále budou hrát v různých, nepřekrývajících se, časech. 
 
 
Mistrovská utkání ve finálovém turnaji MČR  

− barva kamenů je dána rozpisem, ve FT se provádějí v poslední minutě tréninku LSD (dle pravidel 
curlingu o právo volby výhody posledního kamene v prvním endu – dále jen právo volby)  

− ve druhé části FT má právo volby posledního kamene a pořadí tréninku: 
a) v semifinále (D1) tým dle lepšího umístění v první části FT 
b) ve finále (D2) tým dle lepšího umístění v první části FT a to v prvním, popřípadě třetím 

finálovém zápase 
− před každým utkáním má každý tým právo na desetiminutové rozehrání s kameny 
− pořadí tréninků v prvních čtyřech zápasech základní části FT je dáno rozpisem, v pátém utkání má 

právo volby tréninku tým s nižší dosaženým DSC (viz pravidla curlingu). Právo volby tréninků 
v prvních čtyřech zápasech základní části FT má tým s vyšším umístěním po dlouhodobé části 
MČR (volba bude ze strany SK ČSC zjištěna před vytvořením rozpisu). 

F1  

     
    
 D2 1. místo 

F2 

na dvě vítězná utkání 

      

D1 
   
   

F3    
   
   
F1 …tým umístěný na 1. místě po první části FT  
F2 …tým umístěný na 2. místě po první části FT  
F3 …tým umístěný na 3. místě po první části FT 
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− utkání se hrají na 10 endů a jsou omezena časovým limitem pro každý tým, (dle platných pravidel 
curlingu), po uplynutí tohoto limitu tým, bez ohledu na aktuální skóre, kontumačně prohrává 

− 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 k dispozici předepsaný čas (dle 
platných pravidel curlingu), po uplynutí tohoto limitu tým, bez ohledu na aktuální stav, 
kontumačně prohrává. 

− v případě poruchy časomíry na jedné dráze se ruší měření času i na drahách ostatních a utkání se 
dohrávají na 10 endů bez časového limitu 

− time-out: 
a) každý tým má během utkání nárok na jeden jednominutový time-out s účastí kouče nebo 

vedoucího týmu nebo náhradníka (vždy jen jednoho), 
b) každý tým má nárok čerpat v průběhu extraendu jeden jednominutový time-out 
c) time-out může tým čerpat pouze před odhozem vlastního kamene 
d) o úmyslu čerpat time-out je tým povinen informovat hlavního rozhodčího 
e)   časový limit se řídí pravidly curlingu 

− přestávka v utkání se řídí pravidly curlingu 
− oba skipové jsou povinni ihned po skončení utkání podepsat zápis výsledku soutěžního utkání 
− podepsaný zápis výsledku soutěžního utkání je platný a dodatečně neměnný. 
− pokud bude týmu vzdáno utkání, má tento tým právo tréninku na dráze, a to prvních 60 minut 

času na hru, za účasti kouče. 
 
 
 
 
 


