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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Soutěžní řád curlingu nabývá účinnosti dnem schválení RTCU. 

2. Podle tohoto soutěžního řádu se organizují soutěže v curlingu vozíčkářů na území ČR. 

3. RTCU si vyhrazuje právo na změny a doplňky řádu. 

II. ORGANIZAČNÍ PŘEDPISY 

1. Kalendář akcí 

2.1.1 Kalendář akcí je sestavován vždy na jednu sezonu, tedy od srpna jednoho roku do června 
následujícího roku. 

2.1.2 Pořadatelé předají základní data navrhovaných turnajů (termín, místo) pro následující 
sezonu do konce května aktuálního kalendářního roku. 

2.1.3 Zástupce RTCU projedná tyto termíny s Českým svazem curlingu (ČSC). 

2. Oprávnění ke startu 

2.2.1 Oprávnění ke startu v lize curlingu vozíčkářů mají jen týmy, které se včas přihlásily, a jejich 
účast byla schválena RTCU. 

2.2.2   Přihlášku obdrží týmy minimálně 1 měsíc před uzávěrkou. 
2.2.3 Ligu curlingu vozíčkářů hrají týmy České republiky + zahraniční týmy. 
2.2.4 Hráči, kteří se přihlásí na ligu curlingu vozíčkářů, musí při 1. kole odevzdat lékařské 

potvrzení, že jim zdravotní stav dovoluje hrát curling. 
2.2.5 Maximální počet hráčů na soupisce jednoho týmu je 8. 
2.2.6 V případě hráče, který bude připsán na soupisku v průběhu sezony, musí toto tým oznámit 

RTCU s týdenním předstihem na e-mail suda@centrumzbuch.cz r.musilek@jus.cz. 
2.2.7 Možnost připsání závodníka na soupisku na MČR z nepostupujícího družstva ze základních 

kol ligy v curlingu vozíčkářů, kteří nepostoupili. Na soupisku MČR lze připsat pouze 
závodníky ze stejného klubu. Pokud si tým postup na MČR vybojoval, přesto z objektivních 
důvodů nemůže k soutěži MČR nastoupit a své účasti se vzdá (zdravotní komplikace hráčů, 
zásah vyšší moci apod.), je tento tým považován za nepostupující a jeho hráči mohou být 
připsáni na soupisku dalšího týmu ze stejného klubu, který rovněž startuje na MČR (při 
dodržení pravidel o přihlašování a maximálním počtu hráčů na soupisce).  

2.2.8   Maximální počet týmu pro jeden ročník ligy je z kapacitních důvodů 8. Pořadí zařazení týmů 
do ligy je následující: 

           a) týmy z klubů ČR,  
           b) zahraniční týmy (pouze jeden tým každé země)  
           d) další zahraniční týmy 
           Postupuje se od a) až do naplnění kvóty 8 týmu. V případě, že je kvóta naplněna a ještě jsou na 

seznamu zájemci ze stejné skupiny např. d) rozhodne o účastnících komise RTCU a oznámí 
výsledné složení ligy všem týmům. 

 

3. Věkové kategorie, zdravotní třídy. 

2.3.1 Věkové kategorie nejsou určeny a zdravotní třídy WC-E, WC-NE. 

4. Zdravotní klasifikace 

2.4.1   Zdravotní klasifikace dle pravidel WCF (příloha č. 3) 

5. Všeobecné pokyny k pořádání turnaje ligy vozíčkářů 

2.5.1  Všechna kola ligy curlingu vozíčkářů a MČR se hrají v curlingové hale Praha Roztyly ve 
spolupráci s Českým svazem curlingu.   

mailto:suda@centrumzbuch.cz
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III. EUROVIA LIGA CURLINGU VOZÍČKÁŘŮ 
3.1 Hraje se dle pravidel WCF 
3.2 Každý tým musím být složen z hráčů obou pohlaví. Pokud přihlášený tým během jednoho 

ročníku ligy toto pravidlo nesplňuje, bude mu udělena výjimka a možnost odehrát svá utkání 
v počtu 3 hráčů nebo bez hráče jiného pohlaví. Jestliže tým neodehraje alespoň 50 % svých 
utkání v předepsané sestavě dle WCF pravidel, nebude mít tento tým, bez ohledu na 
umístění v lize, možnost účasti na závěrečném turnaji MČR.  

3.3 Výjimky ve složení týmu oproti pravidlům povoluje RTCU na základě písemné žádosti 
doručené před jednotlivými turnaji, nejpozději však 10 min. před zápasem. Žádost o výjimku 
se zasílá na suda@centrumzbuch.cz, nebo na místě pořadatelům.  

3.4  Závodníci nastupují k zápasům v jednotných dresech. 
3.5 Zápasy se hrají na max. 8 endů (směn) s časovým limitem 2:00 hodiny. Po vypršení časového 

limitu se dohrává aktuálně rozehraný end. Pokud časový limit vyprší po dohraném endu, 
rozehraje se ještě jeden end. V případě remízy se nehraje extra end. 

3.6 V jedné sezoně sehraje každý tým 2 utkání s ostatními účastníky ligy. 
3.7 Startovné pro týmy je stanoveno na 1.500,- Kč na jeden hrací den.  
3.8       Rozpis ligy je přílohou č. 2 

IV.    OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
4.1 Mistrovství České republiky (dále jen MČR) se hraje po skončení základních kol ligy. 
4.2 Účast na MČR má zajištěno 6 nejlepších týmů ze základních kol ligy (v případě účasti 6 týmu 

v základních kolech, postupují na MČR všechny týmy).  
4.3 V případě nemožnosti startu jednoho z postupujících týmů na MČR, může RTCU oslovit   

nepostupující týmy, aby se doplnil počet do 6ti týmů.  
4.4 Hrají se dva soutěžní dny. První den ve skupinách a druhý den jsou eliminační boje a zápasy 

o umístění. 
4.5 Nejlepší dva týmy ze základních kol ligy jsou nasazeny do skupin A a B. Ostatní týmy jsou 

poté losovány a vzniknou dvě skupiny o třech týmech. Do eliminačních bojů postupují dva 
týmy z každé skupiny. Eliminace se hraje systémem 1Ax2B; 1Bx2A. Třetí týmy ze skupin se 
utkají o 5. místo. Po prvním kole eliminací se hraje finále o Mistra ČR a malé finále o 
bronzovou medaili.  Do finále postupují vítězové prvního kola eliminace, utkání o bronz 
sehrají poražené týmy z prvního kola eliminace. 

4.6 Vítěz finále obdrží titul Mistr České republiky a putovní pohár.  
4.7 Startovné na MČR je ve stejné výši jako v základní části ligy curlingu.  

 V.    REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO  
5.1 Reprezentační kádr a návrh jeho složení předkládá reprezentační trenér realizačnímu týmu 

curlingu ke schválení. 
5.2 Reprezentační kádr je složen z týmu A a B, a to na jednu sezonu. Reprezentační tým A může 

mít nejvíce 6 členů (přičemž musí být zastoupena obě pohlaví, např. alespoň jedna žena). 
Reprezentační kádr B může mít více členů (i zde platí pravidlo o zastoupení hráčů obou 
pohlaví). 

5.3 Složení týmů je přílohou č. 1 tohoto soutěžního řádu. 
5.4 Reprezentační trenér a jeho asistent má právo v průběhu sezony měnit složení týmu podle 

aktuální výkonnosti hráčů v týmech A a B. 
5.5 Složení reprezentačního týmu musí splňovat regule dané WCF. 

 VI. DALŠÍ NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE  
6.1 Mezinárodní turnaj v curlingu vozíčkářů je akce pořádána každoročně jako příprava 

reprezentačního kádru. Účastní se ho tedy reprezentační družstvo A a B. 
6.2 Další turnaje na území ČR jsou zcela v gesci pořadatelů.   

mailto:suda@centrumzbuch.cz
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PŘÍLOHA 1 
 
 

REALIZAČNÍ TÝM CURLINGU (DÁLE JEN RTCU) 
 

Vedoucí:                 Roman Suda              telefon 724 073 469 
Tým. vedoucí repre.:  Kateřina Urbanová         telefon 603 182 898 
Trenér reprezentace: Helena Barkmanová  telefon 739 227 300 
Člen:    Radek Musílek             telefon 604 813 420 
Člen:    Pavla Vrbová                  telefon 777 156 061 

 
 
REPREZENTAČNÍ KÁDR PRO SEZÓNU 2018/2019 
 
Jana Břinčilová  
Dana Selnekovičová 
Žaneta Schmuttermeierová 
Olga Vikturnová 
Milan Bartůněk 
Štěpán Beneš  
Radek Musílek  
Martin Tluk 
 
Reprezentační trenér: Helena Barkmanová 
Asistent reprezentačního trenéra: Jiří Snítil  
Týmový vedoucí reprezentace: Kateřina Urbanová 
 

 
ROZPIS REPREZENTAČNÍ PŘÍPRAVY 2018/2019 
 

USA       23. 7. - 1. 8. 2018 

Repre camp srpen    25. - 26. 8. 2018 

Repre camp září     8. - 9. 9. 2018 

Dánsko      21. - 23. 9. 2018 

Skotsko      15. - 19. 10. 2018 

Tallinn      26. - 28. 10. 2018 

MS Lohja      9. - 15. 11. 2018 

Pražský mezinárodní turnaj   23. - 25. 11. 2018 

 

Liga curlingu vozíčkářů  termíny viz příloha 2 
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PŘÍLOHA 2 

 
 

ROZPIS LIGY CURLINGU VOZÍČKÁŘŮ A MMČR 2018/2019 
 
Všechna kola se hrají v curlingové hale v Praze Roztylech. 
 

1. a 2. kolo               6. – 7. 10. 2018  
 
3., 4. a 5. kolo                      4. – 6. 1. 2019 
   
MMČR                  20. – 21. 4. 2019 
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PŘÍLOHA 3 
 

KLASIFIKAČNÍ PRAVIDLA (výňatek)originálního znění 
WCF 
WHEELCHAIR CURLING  
Wheelchair curling should be restricted to individuals with substantial demonstrable impairments in 
leg/gait function who use a wheelchair for daily mobility and who qualify within eligibility criteria.  
The role of classification in wheelchair curling is to determine eligibility to compete.  
International classification is undertaken before an Athlete takes part in international competition and 
is the responsibility of Classification Panel appointed by the World Curling Federation (WCF).  
The purpose of classification in Paralympic Sport is to minimise the impact of impairment on the 
outcome of competition so that the Athletes who succeed in competition are those with the best 
anthropometry, physiology and psychology and who have enhanced them to best effect, training hard, 
with quality coaching.  
It is intended that the Classification Rules for Wheelchair Curling will be in compliance with the 
Classification Code to which the World Curling Federation as the governing body was a signatory.  
The World Curling Federation will maintain a Classification Master List of Athletes including the 
Athlete’s name, date of birth, country, Sport Class and Sports Class Status.  
 
 
1. LOSS OF POWER  
Loss of power in the lower limbs so that any residual power in the legs is less than a total of 40 out of 80 
points. The movements tested are  
at the hips – flexion, extension, adduction, abduction  
at the knees – flexion, extension  
at the ankles – plantar flexion and dorsi flexion  
Power will be rated according to the Oxford Scale – 0 - 5. Grade 1 and 2 will be counted as 0.  
Examples: Spinal Cord Injury Poliomyelitis Transverse myelitis Spina Bifida Polyneuropathy  
 
2. LOWER LIMB DEFICIENCY  
Bilateral above ankle amputation Unilateral hip disarticulation Unilateral above knee amputation and 
muscle strength in the other leg of less than 25/40 defined as above  
 
3. HYPERTONIA  
Hypertonia in the lower limbs graded using the Ashworth Scale at grade 3 or grade 4 and sufficient to 
prevent all ambulation or limit it to very short distances indoors  
Examples Cerebral Palsy  
Hypertonia can be associated with levels of strength in the legs greater than  
40/80 even although ambulation is severely limited and therefore it is reasonable to use the level of 
spasticity as a separate eligibility criterion.  
 
4. INCOORDINATION  
Incoordination in the lower limbs, possibly in combination with loss of strength and hypotonia with the 
objective signs of ataxia so that ambulation is prevented or limited to very short distances indoors.  
Example Multiple Sclerosis Cerebral Palsy  
 
5. RESTRICTION OF MOVEMENT  
Severe permanent loss of joint range of 50% or more across 2 or more of the large joints (hip, knee, 
ankle) in both legs.  
Example Arthrogryposis  
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6. COMBINATION OF ABOVE IMPAIRMENT  
Any combination of above impairment, which is severe enough to confine athlete to wheelchair for daily 
activity. 
 
Physical Assessment  
The classification panel should conduct a physical assessment of the Athlete. This will include but is not 
limited to the examination of motor power, muscle tone, coordination, range of movement and 
observation of any residual ability to ambulate.  
Video footage and/or photography maybe utilised by the classification panel for all classification 
purposes connected to the competition.  
 
SPORT CLASS ALLOCATION 
In Wheelchair Curling the allocation is either  

 Eligible (WC-E)  

 Non eligible (WC-NE)  

 
 
SPORT CLASS STATUS ALLOCATION  
Sport class status new (N)  
Sport class status new (N) is assigned to an Athlete who has not been previously evaluated by an 
International Classification Panel.  
Sport class status N Athletes include those who have been allocated a sport class by their National 
Federation for entry purposes.  
Sport class N Athletes must complete evaluation prior to competing at World Wheelchair Curling 
Championships, World Wheelchair Curling Qualification Events or Paralympic Winter Games.  
 
Sport class review (R)  
Sport class review (R) status is assigned to an Athlete who has been previously evaluated by an 
International Classification Panel but for reasons determined by the WCF Head Classifier requires a 
review of their sport class for example because their condition appears to have changed.  
Sport class status R Athletes must complete evaluation prior to competing at World Wheelchair Curling 
Championships, World Wheelchair Curling Qualification Events or Paralympic Winter Games.  
 
Sport class confirmed (C)  
Sport class status of confirmed (C) may only be allocated following evaluation by certified WCF 
classification panel/classifiers. When a wheelchair curler has confirmed status further evaluation is not 
required. The status of a confirmed Athlete cannot be protested by another NPC or NF after it comes 
into effect 24 hours after first appearance at the first international competition following the process of 
evaluation.  


