Tisková zpráva České federace Spastic Handicap, z. s.

12. mezinárodní turnaj v curlingu vozíčkářů
Ve dnech 24. – 26. listopadu 2017 se bude konat již 12. ročník mezinárodního turnaje v curlingu
vozíčkářů. Tato významná akce, která si získala značnou oblibu u evropských handicapovaných
curlerů, se uskuteční v curlingové hale v Praze 4 - Roztylech (Komárkova 12). Hlavním
pořadatelem je Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z pověření České federace Spastic
Handicap, ve spolupráci s Českým svazem curlingu za podpory Hlavního města Prahy.
V letošním ročníku se bude během turnaje konat i mezinárodní klasifikace curlerů, kteří by měli
možnost zúčastnit se zimních paralympijských her.
Hraje se podle Mezinárodních pravidel vozíčkářského curlingu, zpracovaných Světovou
curlingovou federací a propozic, vydaných pořadateli. Turnaje se zúčastní hráči z Číny, Finska,
Německa, Norska, Polska, Ruska, Slovenska, Švédska a dvou týmů Itálie a České republiky.
V prvním kole jsou týmy rozděleny do čtyř skupin po třech týmech, kde odehrají dvě utkání „každý
s každým. Po prvním kole bude sestaveno pořadí týmů ve skupinách a ve druhém kole se týmy
utkají dle herního rozpisu. Po druhém kole bude sestaveno celkové pořadí týmů od prvního po
dvanáctý. Ve třetím kole se týmy utkají herního rozpisu. Ve čtvrtém a pátém kole se hraje o
umístění, semifinále a finále.
Časový program:
Pátek 24. listopadu 2017
08:00 - 08:30
08:30 - 08:45
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
16:00 - 18:00
Sobota 25. listopadu 2017
08:00 - 10:00
10:35 - 12:35
14:10 - 16:10
16:45 - 18:45
Neděle 26. listopadu 2017
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
15:30 - 16:00
16:00

příjezd a prezentace
schůzka vedoucích výprav
1. část závodů
2. část závodů
3. část závodů
4. část závodů
5. část závodů
6. část závodů
7. část závodů
8. část závodů
9. část závodů
slavnostní vyhlášení výsledků
odjezd účastníků

Mezinárodního turnaje se zúčastní reprezentační výběr ČR nominované RT Curlingu:
Repre tým A: Jana Břinčilová, Štěpán Beneš, Radek Musílek, Martin Tluk,
Repre tým B: Dana Selnekovičová, Žaneta Schmuttermeierová, Olga Vikturnová, Milan Bartůněk

Kontakty:
E-mail:
Tel. čísla:

scjupraha@centrum.cz
777 156 061 – Pavla Vrbová

Zpracovala:
Kontakt:

Pavla Vrbová, 22. 11. 2017
pavla.vrbova@atlas.cz, tel.: 777 156 061

