REGULAMIN
POLSKIEJ LIGI CURLINGU
I System rozgrywek
1. Liga zostanie rozegrana systemem „każdy z każdym", bez rewanżu (liga męska), z rewanżem (liga
żeńska).
2. Za wygranie meczu drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1, za porażkę 0.
3. Przy klasyfikacji zespołów decydują kolejno: punkty, bezpośredni wynik (wyłącznie w przypadku
dwóch zespołów z tą samą liczbą punktów), różnica endów, różnica kamieni, endy zdobyte, kamienie
zdobyte. Jeżeli te możliwości zostaną wyczerpane następuje losowanie wykonywane przez
organizatorów.
4. W rozgrywkach męskich Polskiej Ligi Curlingu w sezonie 2015/16 wystąpi 12 drużyn, a w rozgrywkach
żeńskich 4 uprawnionych do startu na podstawie regulaminu PLC z sezonu 2014/2015.
5. Status drugiej klasy rozgrywkowej posiadają ligi regionalne – Bełchatowska Liga Curlingu oraz Liga
KKC.
6. Prawo gry w kolejnym sezonie PLC zachowują drużyny sklasyfikowane w poprzednim sezonie na
pozycjach od 1 do 9 (liga męska) i 1 do 4 (liga żeńska) w składzie których pozostaje zgłoszonych ponad
połowa zawodników z poprzedniego sezonu.
7. Miejsce drużyn męskich relegowanych z PLC zajmą zwycięzcy lig regionalnych wskazanych w pkt. I.6
oraz drużyna wyłoniona wg punktu IV.2. Regulaminu Pucharu PFKC z zastrzeżeniem pkt. I.8. Jeśli
zwycięzcą ligi regionalnej będzie drużyna mieszana lub kobieca to awans do PLC uzyska pierwsza w
kolejności drużyna męska z zastrzeżeniem pkt. I.9.
8. Awans do PLC może uzyskać tylko drużyna, która w Pucharze PFKC zdobyła w końcowej klasyfikacji
Pucharu przynajmniej 25% punktów najlepszej drużyny w swojej kategorii.
9. Awans do PLC może uzyskać tylko drużyna, która w lidze regionalnej zajęła co najmniej drugie miejsce.
10. W przypadku gdy - zgodnie z przepisami określonymi w pkt. I.7-I.9 - prawo gry w PLC uzyskają tylko
dwie, jedna lub żadna drużyna męska miejsce w PLC zachowują odpowiednio drużyny z pozycji 1 do
10, 1 do 11 lub 1 do 12 z zachowaniem innych niż pozycja warunków określonych w pkt I.6.
11. Z ligi kobiecej w obecnym sezonie nikt nie spada. Od sezonu 2016/2017 liga kobieca zostanie
rozszerzona. Przepis z pkt. I.7 stosuje się odpowiednio.
12. Zarząd PFKC może przyznać dzikie karty na podstawie wyników lig regionalnych i Pucharu PFKC w
sytuacji, gdy prawo gry w kolejnym sezonie PLC uzyska mniejsza liczba drużyn niż określona w pkt I.6.
II Mecze
1. Czas trwania meczu:
a. Wszystkie mecze trwają dziesięć endów, a każda z drużyn ma 38 minut na jego rozegranie
(„thinking time"). Pomiędzy endami jest 1-minutowa przerwa nie wliczana do czasu żadnej z
drużyn.
b. Upłynięcie czasu przypadającego na drużynę skutkuje przegraniem meczu w rozmiarze
walkowera. Jeżeli wynik po zakończonych endach jest korzystniejszy dla zwycięzcy niż
walkower, zostaje on wynikiem końcowym meczu.
c. W trakcie meczu każdej z drużyn przysługuje możliwość wzięcia jednego czasu trwającego 1
minutę.
d. W wyjątkowym przypadku braku możliwości zapewnienia pomiaru czasu mecze są 10-endowe
z ograniczeniem czasowym. Po 120 minutach end rozgrywany jest endem przedostatnim.
2. Do przeciwnika podchodzimy z szacunkiem, dlatego nie spóźniamy się na umówioną godzinę! Tor jest
często rezerwowany, także należy uczynić wszelkie starania, by nie wprowadzać bałaganu w
harmonogramie użytkowania toru. Drużyna zobowiązane jest stawić się na torze gotowa do gry 10
minut przed planowanym rozpoczęciem meczu. Spóźnienie karane jest utratą prawa do rozgrzewki.
Spóźnienie w stosunku do godziny rozpoczęcia meczu w przedziale 1-15 minut karane jest 1 punktem
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w pierwszym endzie oraz utratą hammera w drugim endzie, oraz czas przyznany na rozegranie meczu
zostaje skrócony o 3 minuty i 45 sekund (czas do sygnału przedostatniego enda zostaje skrócony do
105 minut). Spóźnienie w przedziale 16-30 minut karane jest dodatkowo 1 punktem w drugim endzie i
utratą hammera w kolejnym) oraz czas przyznany na rozegranie meczu zostaje skrócony o kolejne 3
minuty i 45 sekund (czas do sygnału przedostatniego enda zostaje skrócony do 90 minut). Po 30
minutach drużyna niespóźniona ma prawo ubiegać się o walkowera (2 punkty, 7:0, +3 endy). Drużyna
która się nie stawiła nie dostaje żadnego punktu za mecz.
3. Drużyna, która przegrywa walkowerem drugi mecz zostaje wykluczona z rozgrywek, jej wszystkie
kolejne mecze zostają zapisane jako przegrane walkowerem. Mecze wcześniej prawidłowo rozegrane
pozostają uwzględnione.
4. Drużyny wchodzą na lód 10 minut przed umówioną godziną. Przed meczem każda drużyna ma prawo
do 5 min rozgrzewki, po której zagrywa draw-shota.
III Kwestie organizacyjne
1. PFKC odpowiada za rezerwację toru i ustala terminy meczów. Mecze rozgrywane są w terminach
ustalonych przez PFKC.
2. Na wniosek drużyny termin i miejsce rozegrania meczu może ulec zmianie pod warunkiem zgody
pozostałych zainteresowanych drużyn. Nowy termin i miejsce musi zostać zatwierdzony przez Zarząd
PFKC ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej obsługi meczu przez organizatora.
3. W przypadku, gdy mecz zostanie odwołany lub przerwany ze względu na złą jakość lodu lub inne
przyczyny uniemożliwiające jego rozegranie, mecz ten zostaje przełożony na weekend oznaczony w
harmonogramie jako rezerwowy. Miejsce, godzina, dzień tygodnia meczu pozostaje nie zmieniona.
Jeżeli nie ma możliwości wyznaczenia meczu w tej samej godziny lub dniu tygodnia lub miejscu Zarząd
PFKC wyznacza nową godzinę, miejsce lub dzień tygodnia w ramach weekendu rezerwowego, starając
się w pierwszej kolejności zachować to samo miejsce rozegrania meczu i w miarę możliwości
uwzględnić preferencje zainteresowanych drużyn. Zarząd PFKC nowy termin meczu musi wyznaczyć w
ciągu 3 dni od odwołania meczu, nie później niż w pierwszy dzień tygodnia, w którym wyznaczono
weekend rezerwowy.
4. W przypadku braku możliwości wyznaczenia nowego terminu meczu w weekend rezerwowy Zarząd
PFKC w ciągu trzech dni wyznacza trzy nowe terminy, spośród których zainteresowane drużyny
powinny wskazać najbardziej im obu odpowiadający. Zainteresowane drużyny mogą również
przedstawiać uzgodnione przez siebie propozycje nowego terminu meczu. Jeżeli w zaproponowanym
przez drużyny terminie jest możliwe rozegrania meczy przy zapewnieniu odpowiedniej obsługi
sędziowskiej to Zarząd PFKC powinien ten termin zatwierdzić.
5. Zaproponowane przez Zarząd PFKC terminy, o których mowa w pkt III.4 powinny spełniać poniższe
warunki:
a) nie mogą być wyznaczone wszystkie w ten sam dzień i w tym samym tygodniu,
b) powinny przypadać na sobotę lub niedzielę, chyba że zainteresowane drużyny wskażą inne dni
tygodnia, które im obu odpowiadają,
c) nie mogą zostać wyznaczone na ten sam tydzień, w którym zainteresowanym drużynom przekazano
informacje o propozycjach nowych terminów.
6. Od otrzymania propozycji terminów o których mowa w pkt III.4 zainteresowane drużyny mają cztery
dni na wybór jednego z nich, który im obu odpowiada. Jeżeli drużyny nie wskażą w tym czasie takiego
terminu meczu, za obowiązujący uznaje się termin środkowy.
7. Zgłasza się drużyny maksymalnie 7-osobowe, mecz może zostać rozegrany w składzie 3 osobowym. W
jednym sezonie Polskiej Ligi Curlingu dany zawodnik może być zgłoszony do składu tylko jednej
drużyny występującej w Polskiej Lidze Curlingu. Dopuszcza się możliwość gry zawodników w dwóch
klasach rozgrywkowych, jednak taki zawodnik nie może zagrać więcej niż cztery mecze (liga
męska)/trzy mecze(liga żeńska) w pierwszej klasie rozgrywkowej.
8. Drużyna identyfikowana jest po nazwie klubu, który reprezentuje oraz imieniu i nazwisku skipa.
9. Drużynę należy zgłosić do 31 października 2015 roku za pomocą formularza elektronicznego
udostępnionego przez PFKC. Zgłoszenie musi zawierać nazwę klubu oraz skład (minimum 4
zawodników, w tym skip), wskazanie osoby kontaktowej, adres e-mail i numer telefonu. Nazwa klubu
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może zawierać nazwę sponsora klubu lub drużyny.
10. Dodatkowych zawodników można zgłaszać do 31 grudnia 2015 (liga męska) lub do 31 stycznia 2016
(liga żeńska). Po wskazanych terminach możliwe jest zgłoszenie zawodnika, ale jeśli nie wystąpi on w
żadnym meczu, zgłoszenie jest nieważne i zostanie anulowane. W sumie liczba zgłoszonych
zawodników nie może przekroczyć limitu wskazanego w pkt. III.2.
11. W sprawach spornych kierujemy się „Rules of Curling" a jeżeli to nie wystarcza, decyzje podejmuje
Zarząd PFKC.
12. Wpisowe wynosi 1200 zł (liga męska) / 800 zł (liga żeńska) od drużyny, wpłat należy dokonywać do 31
października na konto PFKC. Wpisowe jest przeznaczone na koszty wynajmu obiektu wraz z obsługą
techniczną, statystykiem i sędzią-czasowym.
13. Koszty związane z dojazdami i zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy.
14. Zawodnicy występujący w jednej drużynie są zobowiązani przystąpić do gry i rozegrać całe spotkanie
w jednolitych strojach, z zastrzeżeniem aby góra była jednakowa, a dół w tym samym kolorze i
odcieniu.
15. Nakłada się również obowiązek trwałego umieszczenia na lewym ramieniu góry stroju loga
Organizatora Ligi w formie naszywki, która jest do nabycia u Organizatora Ligi. Jednocześnie prawa
strona stroju na wysokości klatki piersiowej jest zarezerwowana do dyspozycji Organizatora Ligi z
przeznaczeniem na logo lub nazwę sponsora tytularnego Ligi.
IV. Kary i sędziowanie
1. Dla każdego meczu zostaje wyznaczony przez PFKC sędzia, który w imieniu PFKC rozstrzyga sprawy
sporne wynikłe w trakcie meczu.
2. Za łamanie regulaminu Zarząd PFKC na wniosek własny lub sędziego może nałożyć na drużynę karę
finansową w wysokości od 50 do 500 PLN, chyba że inny punkt regulaminu stanowi inaczej.
3. Karę finansową należy uregulować w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o nałożonej karze. W
przypadku nie uregulowania kary w tym terminie Zarząd PFKC może ukarać drużynę walkowerem w
meczu, w którym doszło do naruszenia regulaminu.
4. Występ w stroju niezgodnym z opisem w pkt III.14 i III.15, skutkuje nałożeniem kary finansowej na
zawodnika w kwocie 50 zł za jedno spotkanie. Brak uregulowania wskazanej kwoty dyskwalifikuje
zawodnika z możliwości gry w kolejnej rundzie/kolejce spotkań. Występ nie uprawnionego zawodnika
powoduje przyznanie walkowera drużynie przeciwnej.
5. Za uporczywe łamanie regulaminu Zarząd PFKC może ukarać drużynę wykluczeniem z rozgrywek.
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