
REGULAMIN TURNIEJU KWALIFIKACYJNEGO 2019 
 

Zawody rozegrane zostaną w hali Curling Łódź – ul. Śnieżna 10, 92-103 Łódź. 
Data: 24 – 27 październik 2019 

Sędzia zawodów: Jeremi Telak 
 

I. Ogólne zasady rywalizacji 
1. Rozgrywki składają się z dwóch faz: 

1.1 round robin, 

1.2 page play-off. 

2. W trakcie zawodów rozgrywane są mecze złożone z 8 partii, z ograniczeniem 

czasowym 100 min. Sygnał oznacza, że aktualnie rozgrywany end jest ostatnim. 

3. Kolejny end rozpoczyna się w momencie zatrzymania się lub opuszczenia pola gry 

przez wszystkie kamienie po zagraniu ostatniego kamienia w partii. 

4. Wszystkie mecze muszą być rozstrzygnięte. W razie remisu następuje dogrywka aż do 

wyłonienia zwycięzcy. 

5. Kolejność fazy ‘round-robin’ ustalana jest na podstawie: 

a) Liczby punktów: 

- zwycięstwo 2 pkt., 

- porażka 0 pkt.; 

b) Wyniku bezpośredniego meczu lub tabelki bezpośrednich meczów; 

c) Wyniku DSC; 

6. Drużyny, które grają w następnej kolejce spotkań, powinny być gotowe do rozgrzewki 

i gry 20 minut przed podaną godziną. 
7. Przed każdym meczem każdej z drużyn przysługuje 5-minutowa rozgrzewka. 

1) W fazie round robin pierwszą rozgrzewkę ma drużyna wymieniona 

w harmonogramie jako pierwsza oraz gra ona kamieniami z ciemnymi 

rączkami, 

2) W fazie page play-off, drużyna wyżej sklasyfikowana po fazie ‘round-robin’ 

ma prawo wyboru ‘hammera’ lub koloru kamieni. 

8. W każdej kolejce, bezpośrednio po zakończeniu rozgrzewki, każda z drużyn 

przystępuje do wykonania dwóch LSD. Pierwszy z rotacją zgodną, drugi z przeciwną 
do ruchu wskazówek zegara. Drużyna z niższym wynikiem LSD otrzymuje prawo do 

ostatniego zagrania w pierwszej partii. 

9. Każdy z zawodników w fazie ‘round-robin’ musi zagrać przynajmniej po 3 LSD z 

każdą rotacją.  
10. Trenerzy i zawodnicy mają prawo do wglądu w prowadzoną przez biuro zawodów 

tabelę wyników DSC. 

11. 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. 

12. Dopuszcza się stosowanie jedynie sprzętu zgodnego z wytycznymi dla turniejów 

WCF. 

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się 
przepisy Światowej Federacji Curlingu. Interpretacji regulaminów dokonuje sędzia 

główny zawodów, a jego decyzje są ostateczne. 

 

 

 



II. System rozgrywek 
1. Pary, biorące udział w Turnieju Kwalifikacyjnym zostały rozstawione w następującej 

kolejności: 

1) Rybicka/Dzikowski 

2) Szeliga-Frynia/Frynia 

3) Lipińska/Janowski 

4) Bylina/Nowakowski 

5) Walczak/Augustyniak 

6) Staszczak/Grzelka 

7) Pluta/Cesarz 

8) Kubak/Nowak 

 

2. Rozgrywany jest pełny ‘round-robin'. Każda drużyna rozgrywa siedem meczów. 

3. Cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny awansują do fazy page play-off i otrzymują 
oznaczenia zgodnie z miejscem zajętym po fazie ‘round-robin'. 

4. Page play-off: 

 
 

 

5. Zwycięzca meczu finałowego otrzymuje prawo reprezentowania Polski na Turnieju 

Kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata Par Mieszanych w Greenacres, Szkocja. 


