R E G U LA M I N
MISTRZOSTW POLSKI PAR MIESZANYCH
ŁÓDŹ 2019
Zawody zostaną rozegrane w dniach 20-24 marca 2019 roku na hali curlingowej „Curling
Łódź” przy ulicy Śnieżnej 10 w Łodzi.

Część 1
Eliminacje Mistrzostw Polski Par Mieszanych 2019
I. Ogólne zasady rywalizacji
1. W trakcie zawodów rozgrywane są mecze złożone z 8 partii, z ograniczeniem czasowym
85 minut (sygnał oznacza, że aktualnie rozgrywany end jest ostatnim).
2. Kolejność w grupach ustalana jest na podstawie:
1) Ilości punktów:
•

zwycięstwo

2pkt.,

•

remis

1pkt.,

•

porażka

0pkt.;

2) Wyniku bezpośredniego meczu lub tabelki bezpośrednich meczów;
3) Wyniku DSC (Regulamin DSC – punkt II);
4) Losowania.
3. Pary, które grają w następnej kolejce spotkań powinny być gotowe do rozgrzewki i gry
20 minut przed podaną godziną.
4. Przed

każdym

meczem

każdej

z

par

przysługuje

5-minutowa

rozgrzewka.

Pierwszą rozgrzewkę ma drużyna wymieniona w harmonogramie jako pierwsza oraz gra
ona kamieniami z ciemnymi rączkami.
5. W każdej kolejce, bezpośrednio po zakończeniu rozgrzewki, każda z par przystępuje
do wykonania dwóch indywidualnych tee-shotów (patrz Część 3).
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się
przepisy "Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu. Interpretacji regulaminów
dokonuje sędzia główny zawodów, a jego decyzje są ostateczne.
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II. System rozgrywek
1. Pary zostają rozlosowane do pięciu grup po cztery pary w każdej z grup, w sposób
następujący:
A
A1

B

Sitkiewicz / Białas B1

C

D

E

Wojtas / Marek

C1

Chmarra /
Twardowski

D1

Nowaczyk /
Konieczny

E1

E2 Świeszek / Hertman

Pluta / Cesarz

A2

Dobiszewska /
Niedziela

B2

Droździel /
Gumiński

C2

Fejklowicz /
Chudziński

D2

Pietruszka /
Sitkiewicz

A3

Filutowicz /
Paradowski

B3

Paszek / Paszek

C3

Bylina /
Nowakowski

D3

Drelich / Zielski

E3

Dumanowska /
Bosek

A4 Schroeder / Koehna B4

Kubak / Nowak

C4

Startek / Jasiecki

D4

Stefańska /
Knebloch

E4

Florek / Herman

2. Każda para rozgrywa trzy mecze systemem 'round-robin'.
3. Dwie najwyżej sklasyfikowane pary z każdej z grup, zgodnie z pkt. I.2. niniejszego
regulaminu uzyskuje awans do Finałów Mistrzostw Polski Par Mieszanych 2019.
4. Pary, które uzyskały kwalifikację otrzymują oznaczenia E1-E10, na podstawie których
zostają rozstawione do meczów pierwszej rundy Finałów MPPM, zgodnie z:
1) miejscem zajętym w grupie,
2) wynikiem DSC,
3) losowaniem.
5. Pary, które nie uzyskały awansu tworzą tabelę zbiorczą, w której na podstawie
czynników z pkt. II.4. zajmują miejsca 17-26 w Mistrzostwach Polski Par Mieszanych
2019.

Część 2
Finały Mistrzostw Polski Par Mieszanych 2019
III.Ogólne zasady rywalizacji
1. W trakcie zawodów rozgrywane są mecze złożone z 8 partii, z ograniczeniem czasowym
85 minut (sygnał oznacza, że aktualnie rozgrywany end jest ostatnim).
2. Każdy mecz musi zostać rozstrzygnięty. W przypadku remisu rozgrywany jest extra end,
a jeżeli nie wyłoni on zwycięzcy, zagrywany jest jeden tee-shot, którego jako druga
zagrywa para, która miałaby hammer w kolejnym endzie. Drużyny zagrywają po jednym
tee-shocie, aż do wyłonienia zwycięzcy. Zasada ta nie dotyczy gier medalowych,
w których rozgrywany zostaje extra end aż do wyłonienia zwycięzcy.
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3. Pary, które grają w następnej kolejce spotkań powinny być gotowe do rozgrzewki i gry
20 minut przed podaną godziną.
4. Przed każdym meczem każdej z par przysługuje 5-minutowa rozgrzewka.
•

W pierwszej rundzie triple-knockout, pierwsza rozgrzewka przysługuje parze
sklasyfikowanej niżej w Eliminacjach MPPM. Para ta gra kamieniami z ciemnymi
rączkami.

•

W kolejnych rundach triple-knockout, pierwszą rozgrzewkę ma para z gorszym
wynikiem DSC oraz gra ona kamieniami z ciemnymi rączkami. W przypadku
jednakowego DSC decyduje losowanie.

•

W fazie finałowej, prawo wyboru rozgrzewki albo koloru kamieni ma para wyżej
sklasyfikowana.

5. W każdej kolejce, bezpośrednio po zakończeniu rozgrzewki, każda z par przystępuje
do wykonania dwóch indywidualnych tee-shotów (patrz Część 3).
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się
przepisy "Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu. Interpretacji regulaminów
dokonuje sędzia główny zawodów, a jego decyzje są ostateczne.
IV. System rozgrywek finałowych
1. Finał MPPM 2019 składa się z dwóch faz:
◦ eliminacyjnej – rozgrywanej systemem triple-knockout, oraz
◦ finałowej – rozgrywanej systemem pucharowym po wyłonieniu ośmiu drużyn
w czasie fazy eliminacyjnej.
2. Pary zostają rozstawione w pierwszej rundzie Finałów MPPM 2019 w sposób
następujący:
Piątek

A

B

C

D

11:30

E2-E3

F1-E10

F4-E7

F5-E6

14:00

F6-E5

F3-E8

F2-E9

E1-E4

3. Faza eliminacyjna rozgrywana jest zgodnie z osobno załączonym „harmonogramem
triple-knockout”.
4. Zgodnie z „harmonogramem triple-knockout”, pary, które nie uzyskały kwalifikacji
do fazy finałowej rozgrywają mecze o 13 oraz 15 miejsce.
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5. Faza finałowa składa się z ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.
6. Rozgrywane są ćwierćfinały w ten sposób, że pierwsza para gra z ósmą (Q1-Q8),
czwarta z piątą (Q4-Q5), druga z siódmą (Q2-Q7) oraz trzecia z szóstą (Q3-Q6).
Zwycięzcy awansują do półfinałów.
7. Przegrani z ćwierćfinałów zostają ujęci w jedną grupę (QL), a następnie po wynikach
DSC, rozgrywają ze sobą półfinały (QL1-QL4; QL2-QL3) o awans do meczu o miejsce
5. Przegrani z tych półfinałów rozgrywają mecz o miejsce 7.
8. Zwycięzcy półfinałów awansują do finału, a przegrani do meczu o brąz.
9. Zwycięzcy finału zdobywają tytuł Mistrzów Polski Par Mieszanych 2019 oraz otrzymują
prawo do reprezentowania Polski w Mistrzostwach Świata Par Mieszanych
w norweskim Stavanger.

Część 3
Regulamin rozgrywek Draw Shot Challenge (DSC)
V. Regulamin rozgrywek DSC
1. Przed każdym meczem po zakończeniu rozgrzewki para przystępuje do wykonania
dwóch tee-shotów.
2. Na każde z tych dwóch zagrań ma 1 minutę od sygnału podanego przez sędziego.
3. Każdy rzut wykonywany jest z inną rotacją:
•

najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CW),

•

następnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW).

4. Każdy z zawodników wykonuje po jednym rzucie.
5. Suma obydwu zagrań w cm stanowi wynik LSD (Last Stone Draw). Para 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
6. Obowiązkowe wykonywanie zagrań
◦ w rozgrywkach grupowych Eliminacji MPPM każdy z zawodników musi wykonać
po jednym zagraniu z każdą rotacją,
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◦ w rozgrywkach triple-knockout Finałów MPPM każdy z zawodników musi wykonać
po jednym zagraniu z każdą rotacją.
7. Wyliczanie DSC
1) Średnia z wykonanych LSD stanowi wynik DSC pary,
2) W rozgrywkach eliminacyjnych do wyniku DSC liczy się pięć wykonanych
zagrań. Najsłabszy jest wynik jest odrzucany.
8. Niespełnienie warunków z pkt. V.6. skutkuje zapisaniem wyniku ostatniego
wykonywanego tee-shota jako 199,6 cm. Wynik ten nie jest odrzucany jako najsłabszy
i liczy się do wyniku DSC.
9. Trenerzy i zawodnicy mają prawo do wglądu w prowadzony przez biuro zawodów
bilans wyników DSC.

Sędzia Główny:
Jeremi Telak
tel.: +48 731 226 593
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