Curling je týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu své kameny do vyznačeného prostoru. Toť stručná definice.
Hanácké curling je jen obdobou oficiální curlingové hry. Liší se o proti této hře jak kameny, kterými hrajete. Košťaty, kterými
zametáte. Technikou posouvání kamenů. A samozřejmě i pravidly. Nedivte se, vždyť hrajeme HANÁCKÉ CURLING.
Prosím, seznamte se s níže uvedenými pravidly, podle kterých se zápasy budou řídit:
1. Curlingový zápas hrají proti sobě dva týmy po 4 – 6 hráčích.
2. Zápas se hraje na 4 kola (též „end“).
3. Vítězným družstvem turnaje se stává to družstvo, které vyhraje finálový zápas pley-off po dohrání 4 endů určených
pro utkání a uznáním vítězství soupeřem.
4. Turnaj se skládá z dvou fází:
 I. fáze turnaje: družstva hrají dle harmonogramu, do kterého byla zapsána na webových stránkách SC-DDM
 II. fáze turnaje: pokračují pouze 8 nejlepších družstev formou PLAY-OFF
5. Hru začne tým, který při losování o zahájení zápasu prohrál. Výherce losu vybírá barvu kamene.
6. Začínající tým vypustí svůj kámen, následně vypustí kámen hráč soupeřícího týmu. Střídavě pokračují oba týmy do
odhození všech kamenů. Po odhodu všech deseti kamenů se spočítají body + pomocné body a začíná nové kolo (dále
jen end) zápasu. Další end zápasu začíná ten tým, který předchozí kolo vypouštěl kámen jako druhý.
7. Do každého endu tým postaví 4 hráče pro odhoz kamene „Klózač“ a 1 – 2 hráče k metení „Metlař“.
8. Posty hráčů: Klózače a Metlaře, se v právě probíhajícím endu již nesmí měnit. Změnit post hráče lze pouze před
zahájením dalšího endu.
9. Každý tým má k dispozici 5 kamenů jedné barvy, které se musí všechny v daném endu odehrát. Poslední hráč - Klózač
z týmu odhazuje vždy dva kameny. Klózač nesmí hrát se soupeřovým kamenem.
10. Výsledek hry je rozhodnut větším počtem získaných bodů.
11. Bodování:
 Tým získává jeden bod za každý ze svých kamenů umístěných v cílových kruzích, nebo se jen dotýkají cílových
kruhů a současně je-li umístěný blíže středu cílových kruhů než jakýkoli kámen soupeře.
 Je-li více soupeřících kamenů ve stejné vzdálenosti od středu cílových kruhů a právě tyto kameny jsou
nejblíže ke středu cílových kruhů, pak oba týmy získají body za každý svůj takto postavený kámen, za
podmínek uvedených výše o postavení kamenů v prostoru cílových kruhů. Další kameny za nimi se již do
bodového hodnocení nezapočítávají
 Je-li více soupeřících kamenů ve stejné vzdálenosti od středu cílových kruhů, ale před nimi je blíže ke středu
jiný kámen/y, pak body přináší jen a pouze právě tento/tyto kámen/y nejblíže ke středu. Ostatní již ne.
 Pokud nelze vizuálně rozhodnout, čí kámen je blíž středu nebo zda je kámen v cílových kruzích, použije se
měřidla. Jestliže není možno rozhodnout ani vizuálně ani pomocí měřícího zařízení, jsou kameny považovány
za vyrovnané.
12. Pomocné body – měření:
 Po každém odehraném endu se změří vzdálenost nejbližšího kamene každému týmu, bez ohledu na přiznané
body za kameny (vis v bodě 10) vítěznému družstvu v endu.
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Pomocné body slouží k určení lepšího týmu při rovnosti bodů za kameny po ukončení zápasu. Lepší je ten
tým, který má nejnižší hodnotu součtu měřených vzdáleností kamenů.
Umístění týmů:
 každý tým po odehrání svého zápasu se zařadí do výsledkové tabulky všech týmů, které se zúčastnili turnaje
Hanáckého curlingu na základě získaných bodů za kameny. V případě rovnosti bodů, rozhodují o průběžném
pořadí pomocné body, kdy nejnižší hodnota pomocných bodů je rozhodující. Osm nejlepších týmů pak
budou hrát systémem play-off o konečného vítěze turnaje.
Systém play-off se hraje:
 1. tým s 8. týmem
(zápas A)
 2. tým se 7. týmem
(zápas B)
 3. tým s 6 týmem
(zápas C)
 4. tým s 5. týmem
(zápas D)
 vítězové čtvrtfinále hrají dále semifinále, prohrané týmy již další zápasy nehrají
 složení semifinále: vítěz A s vítězem D, vítěz B s vítězem C
 vítězové semifinálových zápasů hrají finále, týmy které prohrály, hrají o 3. místo
Výsledková listina bude aktualizována na výsledkové tabuli v místě konání turnaje a na webových stránkách
Sportcentra-DDM Prostějov/Akce/Hanácký curling/Výsledková listina.
Každé družstvo, které se dostane do play-off, se musí dostavit k registraci k organizátorovi turnaje 15 minut před
zahájením play-off.
Play-off bude zahájen ve 20:00 hod.
V rámci Prostějovské zimy 2019 se odehrají tři turnaje Hanáckého curlingu. Výsledky za umístění ze všech tří turnajů
se vyhodnotí a vyhlásí se Absolutní vítěz Hanáckého curlingu.
Absolutním vítězem Hanáckého curlingu se stane to družstvo, které získá nejvíce bodů za umístění v jednotlivých
curlingových turnajích Prostějovské zimy 2019.
Do konečného pořadí se započítají pouze dvě nejlepší umístění.
Bodovány budou pouze ta družstva, která se umístí do 8 místa v dílčím turnaji.
Přidělení bodů:
 1. místo
9 bodů
 2. místo
7 bodů
 ostatní družstva v pořadí vždy o bod méně
V případě rovnosti bodů v soutěži o Absolutního vítěze Hanáckého curlingu za umístění, rozhodují o konečném pořadí
tyto hodnoty:
 součet všech bodů za kameny získaných v play-off
 součet všech pomocných bodů získaných v play-off
 los
Organizátoři turnajů si vyhrazují právo kdykoli v průběhu turnaje pozměnit pravidla, turnaj prodloužit, zkrátit,
pozastavit či úplně zrušit bez udání důvodu. Hlavním úkolem organizátorů je však turnaje v plném rozsahu odehrát dle
výše uvedených pravidel v rámci všeobecné spokojenosti soutěžících.

