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REGULAMIN  TECHNICZNY 
 

 
I. OGÓLNE ZASADY RYWALIZACJI 
   Czas rozgrywania spotkań: 

• W zawodach rozgrywane są mecze złożone z 8 partii, z ograniczeniem czasowym 90 min.  
(kiedy zegar pokaże 0:00, to rozgrywany w tym momencie end jest ostatnim w meczu) 

• Po 4 endzie możliwa jest przerwa 5 min, jednak czas nie zostaje zatrzymany. 

• W przypadku dużego opóźnienia rozgrywanego spotkania, sędzia może skrócić czas przerwy. 

• W przypadku prac technicznych na lodzie czas zostaje zatrzymany 
 
2.Wszystkie mecze muszą być rozstrzygnięte. W razie remisu następuje dogrywka aż do wyłonienia 
zwycięzcy. Dogrywka musi być rozstrzygnięta, w razie remisu dogrywkę wygrywa drużyna nie posiadająca 
hammera. 
 
3.Kolejność po zakończeniu zawodów ustalana jest na podstawie kolejno: 

• Ilości zwycięstw 

• Wyniku bezpośredniego meczu, lub tabelki bezpośrednich meczów 

• Wyniku DSC (patrz osobny regulamin DSC – punkt 9) 

• Losowania 
 
4.Drużyny które grają w następnej kolejce spotkań powinny być gotowe do rozgrzewki i gry 20 minut  
   przed podaną godziną. 
 
5.Przed każdym meczem każdej z drużyn przysługuje  5-minutowa rozgrzewka. Kolejność rozgrzewek     
   ustalana jest następująco: 

• W pierwszej kolejce rozgrywek grupowych mężczyzn o prawie do wyboru kolejności 
rozgrzewki/koloru kamieni decyduje losowanie. W pozostałych kolejkach oraz w rozgrywkach 
grupowych kobiet drużyna wymieniona w harmonogramie jako pierwsza, rozpoczyna pierwsza 
rozgrzewkę oraz gra kamieniami z ciemniejszą rączką 

 
6.W każdej kolejce, bezpośrednio po zakończeniu rozgrzewki, każda z drużyn przystępuje do wykonania  
   dwóch indywidualnych t-shotów, tzw. LSD (patrz punkt II). 
 
7.Każdej drużynie, w trakcie, meczu przysługuje prawo do wzięcia jednej 1-minutowej przerwy  
   na konsultację z trenerem. W trakcie dogrywki przysługuje jedna 1-minutowa przerwa na konsultację,  
   niezależnie od jej wcześniejszego wykorzystania. 
 
8.We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy kolejno  
   Regulaminu Mistrzostw Polski PZSN, Polskiego Związku Curlingu,  i "Rules of Curling" Światowej Federacji  
   Curlingu. Interpretacji regulaminów dokonuje sędzia główny zawodów, a jego decyzje są ostateczne 
 
9.Regulamin rozgrywek Draw Shot Challenge (DSC) 

• Przed każdym meczem po zakończeniu rozgrzewki drużyna przystępuje do wykonania dwóch t-
shotów, na każdy z nich ma 1 minutę od sygnału podanego przez sędziego. Podczas wykonywania t-
shotów trener oraz rezerwowi muszą znajdować się poza polem gry. 

• Każdy rzut wykonywany jest z inną rotacją, najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
następnie przeciwnie. 

• Każdy z rzutów wykonywany jest przez różnych zawodników 

• Kamień nie znajdujący się w domu to wynik 199,6 cm. 
 



 

• Suma obydwu zagrań w cm stanowi wynik LSD (last stone draw). Drużyna z niższym wynikiem LSD 
zyskuje prawo do wyboru ostatniego kamienia w pierwszej partii. 

• W przypadku identycznego wyniku LSD o prawie do wyboru ostatniego kamienia w pierwszej partii 
decyduje losowanie 

• W każdym meczu każdy zawodnik drużyny w rozgrywkach grupowych musi wykonać co najmniej 2 t-
shoty, w tym co najmniej jeden z nich z inną rotacją niż pozostałe. Rzut zawodnika rezerwowego 
liczony jest wraz zawodnikiem przez niego zmienionym. 

• Średni wynik z t-shotów z rundy grupowej stanowi wynik DSC drużyny. 
 
10.Trenerzy lub skipowie drużyn mają prawo do wglądu w prowadzony przez biuro zawodów bilans wyników  
     DSC. Tabela z wynikami DSC będzie na bieżąco aktualizowana i wywieszana na tablicy informacyjnej 
 
11.System rozgrywek  

• Drużyny rozgrywają w systemie każdy z każdym 

• Po zakończeniu zawodów ustalana jest kolejność w grupach wg pkt 3. 
 

II. UCZESTNICTWO 
1.Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu, 
2.W rozgrywkach MPN (Ogólnopolskie) uczestniczy max. 3 spośród 15 zgłoszonych zawodników  
   oraz dwie osoby towarzyszące (kierownik i trener). 
3.Skład zespołu zgłoszony obowiązuje do końca Mistrzostw i nie może być zmieniany ani  
   uzupełniany. 
4.Zawodnicy/zawodniczki muszą być zrzeszeni w PZSN. 
5.Numer licencja PZSN. 
6.Stroje i obuwie sportowe. 
7.Ważne badanie lekarskie zawodników (Ogólnopolskie bez badanie lekarskie) 
8.Zakaz gry w aparatach słuchowych. 
9.Uregulowana składka członkowska PZSN na 2019 rok. 
 

III. ZGŁOSZENIA 
1.W trybie określonym przez Organizatora oraz poprzez elektroniczny system zgłoszeń na  
   curling@pzsn.pl i wars_1922@o2.pl – do 22.03.2019r.do godz.23:59, 
2.Każdy klub dokładnie zapisze nazwisko i imię,  
3.W dniach: 26.03.2019r. (od godz.08.00) do dnia 27.03.2019r. (godz. 15.00) istnieje możliwość  
   wprowadzania następujących zmian do złożonych wcześniej zgłoszeń:  
- zmiana zawodnika/zawodniczki, 
- wykreślenie zawodnika/zawodniczki  
 

IV. UWAGI KOŃCOWE 
1. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Curlingu z uwzględnieniem  
    zapisów niniejszego regulaminu technicznego. 
 
 

Polski Związek Sportowy Niesłyszących 
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