
CURLING 



CO TO 
CURLING?

• Curling jest jednym ze sportów precyzyjnych, który jest rozgrywany na 
lodzie. 

• W rywalizacji biorą udział dwie drużyny liczące po 4 zawodników. 

• Do gry używa się kamieni, które są wypuszczane na lodzie w kierunku celu 
zwanego domem. 

• Liczba przyznanych punktów zależy od liczby kamieni znajdujących się 
najbliżej środka domu. 

Poziom umiejętności, 
precyzja i złożoność 

wykonywanych zagrań 
oraz odpowiednia 

strategia sprawiają, że 
curling jest nazywany 
„szachami na lodzie”



HISTORIA

• Curling powstał prawdopodobnie w późnym średniowieczu 
w Szkocji. 

• Namacalnymi świadectwami pradziejów curlingu są kamienie 
do gry znalezione w Szkocji pochodzące z 1511 i z 1551 roku. 

• Pierwszy klub curlingowy powstał w Szkocji w 1668 roku.

• We wczesnej historii curlingu jako kamieni używano wyłowionych 
z dna rzeki płaskich głazów, które czasem obrabiano.

• Pierwsze w historii mistrzostwa odbyły się w Falkirk oraz 
Edynburgu w 1959 i są znane jako „Puchar Szkocji”.



ZASADY 
GRY

• Curling rozgrywany jest na tafli lodu w kształcie prostokąta, na której narysowane są 
dwa zestawy specjalnych kół, zwanych domami. 

• W grze mogą wziąć udział dwa zespoły składające się z czterech zawodników.

• Każdej drużynie przyznawane jest po 8 kamieni w różnych kolorach, a rozgrywka polega 
na ich naprzemiennych ślizgach – raz jednej drużyny, raz drugiej. Celem gry jest 
umieszczenie kamieni jak najbliżej środka koła.

• Wygrywa ta drużyna, która ma więcej kamieni w domu

• Aby wygrać, należy obrać odpowiednią taktykę. 
Wśród najskuteczniejszych taktyk można wyróżnić:

● wybijanie kamieni przeciwnika i postawienie 
na jego miejscu własnego

● usunięcie kamienia przeciwnika z gry
● usunięcie dwóch kamieni: celu oraz przeciwnika
● ustawienie strażnika
● precyzyjne trafienie do celu



POLE DO 
GRY ● Polem do gry w curlingu jest tafla lodu o długości 150 stóp (45,72 m) i szerokości 16 

stóp 5 cali (5 m). 
● Powierzchnia lodu musi być odpowiednio przygotowana, tzn. musi być tak płaska jak 

tylko jest to wykonalne, aby kamienie mogły poruszać się przy jak najmniejszym 
tarciu. 

● Na tafli narysowane są dwa zestawy współśrodkowych kół, które jako całość tworzą 
tzw.. dom o średnicy 12 stóp (3,7 m). Znajdują się na obu końcach pola do gry. 
Pośrodku każdego z domów krzyżują się dwie linie, dzielące go na ćwiartki. Wzdłuż 
pola namalowana jest linia środkowa (centre line) i to właśnie ona, wraz z linią celu 
(tee line), dzielą domy na cztery części. 

● Koła zazwyczaj rozróżnia się jej ze względu na kolor, jakim są pomalowane i są tym 
samym  pomocą wizualną pozwalającą stwierdzić, który kamień znajduje się bliżej 
środka. 

● Dwanaście stóp za środkiem domu linia środkowa przecina pod kątem prostym 
miejsce, w którym mocowane są haki. Przyrząd ten służy do nadania prędkości, 
wykonującemu rzut curlerowi..

HAKI 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcie_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_(curling)


GRA
• Wypuszczanie kamienia - w trakcie zagrywania kamienia należy puścić jego uchwyt 

przed linią spalonego – zawodnicy zwykle ślizgają się wraz z kamieniem przy jego 

wyrzucaniu

• Szczotkowanie - dzięki niemu kamień jest w stanie poruszać się na większą odległość 

oraz jego droga jest mniej zakrzywiona.

• Rodzaje rzutów:

 rozróżnia się dwa typy rzutów – „draw” i „take-out”.

• Ostatni kamień – hammer



ZAWODNICY 
W curlingu biorą udział dwie drużyny, a w ich skład wchodzi po czterech zawodników, których nazwy 
pochodzą od kolejności, w jakiej wypuszczają kamienie oraz kapitan.  Gracz otwierający zagrywa jako 

pierwszy, po nim drugi, trzeci, a na końcu – czwarty. Ostatnim zawodnikiem, który bierze udział w partii jest 
zazwyczaj skip (kapitan drużyny), ale nie jest to regułą.

OTWIERAJĄCY 
Zawodnik otwierający 
zagrywa pierwsze dwa 
kamienie dla drużyny w 
każdym endzie i 
szczotkuje lód dla 
pozostałych członków 
drużyny.

Zgodnie z tradycją 
zawodnicy znajdujący 
się na pierwszej pozycji 
rzucają monetą, aby 
ustalić, kto ma prawo 
do ostatniego kamienia 

DRUGI 

Osoba będąca na 
drugiej pozycji wyrzuca 
trzeci oraz czwarty 
kamień dla drużyny i 
szczotkuje lód dla 
pozostałych członków 
zespołu.

TRZECI

Trzeci zawodnik zagrywa 
piąty i szósty kamień 
drużyny oraz szczotkuje 
lód dla drugiego oraz 
zawodnika otwierającego. 
Gracze na tej pozycji 
najczęściej są 
wicekapitanami.

CZWARTY

Mianem czwartego zawodnika 

określa się członka drużyny 

zagrywającego ostatnie dwa 

kamienie dla drużyny, ale nie 

będącego kapitanem.



KAPITAN 
DRUŻYNY 

Skip, jako kapitan drużyny, podejmuje decyzje 
dotyczące strategii oraz zagrań w trakcie meczu. Z 
tego też powodu skip stoi w domu i wskazuje szczotką 
miejsce, gdzie jest założony szczyt łuku, po którym 
porusza się kamień. 

Skip bardzo rzadko szczotkuje, wyjątkiem jest dom 
oraz pole za linią celu. Według międzynarodowych 
zasad, kapitan, jeśli akurat nie zagrywa, jest jedynym 
graczem, który może szczotkować kamień 
przeciwnika, jeśli ten przekroczy środek domu.



SPRZĘT 
● BUTY
● SZCZOTKA 
● KAMIEŃ 

BUTY:  
Podczas gry zawodnicy muszą nosić specjalnie przygotowane obuwie : 
podeszwa jednego z butów jest pokryta cienką warstwą teflonu - dzięki temu 
curlerzy mogą ślizgać się przy startowaniu z haka. Spód drugiego buta jest 
pokryty cienką warstwą gumy, aby zwiększyć przyczepność.

SZCZOTKA : 
Szczotek w curlingu używa się do szczotkowania lodu. Agresywne szczotkowanie 
sprawia, iż lód zwiększa swoją temperaturę, przez co zmienia się tarcie i prędkość 

kamienia, podczas gdy tor ruchu – prostuje. Miotły mogą także służyć do czyszczenia 
lodu z nierówności. 

KAMIEŃ: 
Kamień curlingowy może ważyć maksymalnie 44 funty. Specjalny uchwyt 
przymocowany do kamienia pozwala nadać mu odpowiednią rotację. Góra kamienia jest 
pomalowana zazwyczaj na żółto lub czerwono, by łatwiej było odróżnić kamienie własne 
od tych należących do przeciwnika. Spód kamienia nie jest płaski, lecz wklęsły –wskutek 
tego obszar potrzebny do efektywnego szczotkowania jest stosunkowo niewielki. 



MISTRZOSTWA 
EUROPY

Mistrzostwa Europy w curlingu rozegrano po raz pierwszy w dniach 11-14 grudnia 1975 roku we Francji.



KULTURA 
CURLINGU 

Sportowe zachowanie

Curling cechuje dosyć specyficznym kodeksem 
sportowego zachowania, które odgrywa ogromną rolę w 
grze. Na przykład, okazywanie radości z błędu 
popełnionego przez przeciwnika jest akceptowalne w 
innych sportach, w curlingu patrzy się na to z 
dezaprobatą. Nawet na najważniejszych turniejach od 
gracza oczekuje się zgłaszanie własnych błędów czy 
fauli, jak zgłoszenie skipowi drugiej drużyny o 
wypuszczeniu kamienia za linią spalonego. Istnieje 
również zwyczaj, że zwycięska drużyna stawia piwo 
przegranym po meczu.



DZIĘKUJEMY 
ZA 

UWAGĘ 

Wykonały: Nikola Białogłowa i Lidia Kalinowska 


