Regulamin Polskiej Ligi Curlingu
I. System rozgrywek
1. W 1. i 2. Polskiej Lidze Curlingu bierze udział po 8 drużyn.
2. Rozgrywki na każdym poziomie PLC rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.
3. Po zakończeniu rozgrywek tworzony jest ranking. Zwycięzca 1. ligi uzyskuje tytuł
Mistrza Polskiej Ligi Curlingu, druga drużyna uzyskuje tytuł Wicemistrza Polskiej Ligi
Curlingu, a trzecia drużyna – tytuł Drugiego Wicemistrza Polskiej Ligi Curlingu.
II. Zasady klasyfikacji drużyn
1. Drużyny klasyfikowane są zgodnie z zasadami WCF, a więc kolejno według liczby
zwycięstw, tabelki bezpośrednich meczów oraz wyników DSC.
III. Format rozgrywania spotkań
1. Mecze rozgrywane w lidze składają się z 8 endów.
2. Wszystkie mecze muszą być rozstrzygnięte. W przypadku remisu rozgrywane są partie
dodatkowe, aż do wyłonienia zwycięzcy.
3. Mecze 1. PLC rozgrywane są z ograniczeniem czasu do namysłu dla każdej drużyny
(thinking time).
4. Mecze 2. PLC rozgrywane są z ograniczeniem czasowym dla obu drużyn łącznie
(sygnał przedostatniego enda). Po 100 minutach gry rozlega się sygnał, po którym
drużyny mogą dokończyć trwającą partię oraz rozegrać jeszcze jedną. Partię uznaje się
za rozpoczętą w momencie, gdy wszystkie kamienie poprzedniej partii zatrzymały się
lub opuściły pole gry.
5. Drużyna wymieniona jako pierwsza w meczu zagrywa kamieniami z ciemnymi
rączkami oraz rozgrzewa się na początku.
6. We wszystkich meczach obowiązuje zasada five-rock rule. Oznacza to, że pierwszymi
pięcioma kamieniami każdej partii nie wolno usunąć z gry kamieni przeciwnika,
znajdujących się w strefie strażników.
IV. Rozgrzewki
1. Przed każdym meczem każdej z drużyn przysługuje prawo do 5-minutowej rozgrzewki.
Rozgrzewka rozpoczyna się 15 minut przed godziną wskazaną w harmonogramie.
2. Po zakończeniu rozgrzewki, każda z drużyn przystępuje do konkursu zagrań, zgodnie
z zasadami WCF (LSD, dwa tee-shoty).
3. Każdy z zawodników podstawowego składu drużyny musi spełnić wymogi dotyczące
liczby zagranych tee-shotów, zgodnie z zasadami WCF. Oznacza to, że gdy drużyna
rozegra wszystkie 7 meczów, każdy z zawodników jej podstawowego składu musi
zagrać przynajmniej 3 tee-shoty, w tym przynajmniej po jednym z każdą z rotacji.
4. Tee-shoty zawodników rezerwowych mogą być zsumowane z maksymalnie dwoma
zawodnikami z podstawowego składu drużyny, tak aby spełnić limit dla zawodników
z podstawowego składu drużyny.
V. Składy drużyn
1. W sezonie 2018/19 składy drużyn mogą być maksymalnie 6-osobowe.
2. W każdym meczu drużyna musi wystąpić w składzie co najmniej 3-osobowym.
3. Skład drużyny uwzględniający co najmniej czterech zawodników należy potwierdzić na
adres e-mail organizatora na 7 dni przed rozpoczęciem Turnieju Kwalifikacyjnego do
PLC lub pierwszą kolejką rozgrywek PLC, jeśli TK nie jest rozgrywany. Jeżeli skład
drużyny liczy więcej niż 4 zawodników, w zgłoszeniu należy wskazać czterech
zawodników podstawowego składu.
4. Istnieje możliwość dopisania zawodnika rezerwowego do składu w trakcie rozgrywek
(do momentu rozpoczęcia ostatniego meczu danej drużyny) pod warunkiem, że nie
został on wcześniej zgłoszony do składu innej drużyny w jakiejkolwiek klasie

rozgrywkowej Polskiej Ligi Curlingu oraz zachowany zostanie limit określony
w punkcie 1.
5. Od sezonu 2019/20 składy drużyn w Polskiej Lidze Curlingu mogą być maksymalnie 5osobowe.
VI. Zasady awansu i spadku
1. Drużyny z miejsc 1-6 w końcowej klasyfikacji 1. PLC zachowują prawo gry
w 1. Polskiej Lidze Curlingu w kolejnym sezonie, z zastrzeżeniem pkt. 5.
2. Drużyny z miejsc 7-8 w końcowej klasyfikacji 1. PLC tracą prawo gry w 1. Polskiej
Lidze Curlingu i uzyskują prawo gry w 2. Polskiej Lidze Curlingu w kolejnym sezonie,
z zastrzeżeniem pkt. 5.
3. Drużyny z miejsc 1-2 w końcowej klasyfikacji 2. PLC uzyskują awans do 1. PLC
w kolejnym sezonie, z zastrzeżeniem pkt. 5.
4. Drużyny z miejsc 3-5 w końcowej klasyfikacji 2. PLC zachowują prawo gry w 2. PLC
w kolejnym sezonie, z zastrzeżeniem pkt. 5.
5. Aby drużyna zachowała prawo gry w Polskiej Lidze Curlingu, w jej składzie musi
pozostać ponad połowa zawodników zgłoszonych do rozgrywek w poprzednim sezonie.
Nie jest istotna przynależność klubowa drużyny.
6. Jeśli do rozgrywek zgłoszą się drużyny nierywalizujące w poprzednim sezonie PLC,
rozgrywany jest turniej kwalifikacyjny do 2. PLC, w którym udział biorą drużyny
z miejsc 6-8 końcowej klasyfikacji 2. PLC oraz wszystkie nowo zgłoszone zespoły.
7. Jeżeli do rozgrywek zgłosi się mniej niż 8 drużyn z prawem gry w 1. PLC, skład 1. ligi
zostanie uzupełniony kolejno: siódmą drużyną 1. PLC poprzedniego sezonu, trzecią
drużyną 2. PLC poprzedniego sezonu, ósmą drużyną 1. PLC poprzedniego sezonu,
a następnie czwartą i piątą drużyną 2. PLC poprzedniego sezonu. Jeżeli powyższa
zasada nie pozwoli na skompletowanie składu 1. PLC, jej skład zostanie uzupełniony na
podstawie wyników turnieju kwalifikacyjnego.
8. Jeżeli do rozgrywek zgłosi się mniej niż 5 drużyn z prawem gry w 2. PLC, odpowiednio
zwiększona zostanie liczba drużyn uzyskująca awans do 2. PLC z turnieju
kwalifikacyjnego.
VII.
Inne
1. Drużyny zobowiązane są występować w jednolitych strojach klubowych (w tym
w spodniach tego samego koloru), z logiem Polskiej Ligi Curlingu na lewym ramieniu
powyżej łokcia.
2. Za złamanie punktu 1. grozi kara finansowa w wysokości 100 zł dla drużyny za mecz.
3. W zawodach można stosować sprzęt dozwolony w zasadach WCF. Dozwolone są
również pady regenerowane materiałem zatwierdzonym przez WCF, ale
niemodyfikowane w żaden inny sposób.
4. Drużyna, która przegrywa walkowerem drugi mecz zostaje wykluczona z rozgrywek,
a wszystkie jej kolejne spotkania zostają zweryfikowane jako przegrane walkowerem.
Wcześniejsze, prawidłowo rozegrane mecze pozostają uwzględnione.
5. Drużyna wykluczona z rozgrywek traci prawo gry w Polskiej Lidze Curlingu.
6. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje sędzia wyznaczony przez PFKC.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują
Zasady Curlingu Światowej Federacji Curlingu.

