
LS-liiga-säännöt 2017-2018 

 Sarja 

Sarjassa pelaa 9 joukkuetta ilmoittautumisten perusteella. Otteluohjelma ja tulokset päivitetään 

www.curling.fi/fi/kilpailut/paikallissarjat -sivustolle. Alkusarja pelataan yksinkertaisena. Tämän 

jälkeen neljä parasta jatkavat ylempään loppusarjaan. Viisi seuraavaa alempaan loppusarjaan. 

Molemmissa pelataan jälleen yksinkertainen sarja. Ylemmän loppusarja kaksi parasta pääsevät 

suoraan välieriin. Puolivälierissä ylemmän loppusarjan kolmonen kohtaa alemman loppusarjan 

kakkosen sekä ylemmän loppusarjan nelonen kohtaa alemman loppusarjan voittajan. Välierissä 

ylemmän loppusarjan ykkönen kohtaa heikommin sijoittuneen puolivälierän voittajan 

jne. Loppusarja ja sijoituspelit pelataan pääasiassa Turussa pe 16.3.-su 18.3.2018. Joukkueet 

voivat kuitenkin esittää toiveita joidenkin loppusarjan pelien pelaamisesta jo aiemmin. Puolivälierät, 

välierät ja mitalipelit pyritään kuitenkin pelaamaan sunnuntaina 18.3.2018 

Pelien hinnaksi tulee 50 euroa per joukkue. Pelejä tulee 12-15 kappaletta per joukkue riippuen 

joukkueen sijoittumisesta eri sarjavaiheissa. Joukkueille lähetetään sarjan jälkeen lasku. 

 Pelit ja säännöt 

Otteluissa noudatetaan Suomen Curlingliiton virallisia pelisääntöjä, mutta viiden kiven suojasääntö 

on voimassa. Harja- ja harjapääsääntö ei ole voimassa 

 Pelit pelataan kuitenkin kahdeksan pään peleinä. Pelit pyritään tiukan aikataulun vuoksi 

mahdollisuuksien mukaan kellottamaan pois lukien päivän viimeiset pelit. Peli voi myös päättyä 

tasan, jolloin pisteet kertyy niin, että voitosta saa 2, tasapelistä 1 sarjapisteen. Ennen peliä 

arvotaan viimeisen kiven edunsaaja. Molemmat joukkueet harjoittelevat samaan aikaan 

heittämällä yhden kiven toiseen päähän ja takaisin. Sarjataulukossa tasapisteissä olevien 

joukkueiden paremmuuden määrää 1. keskinäiset pelit, 2. t-heitot, jotka heitetään tarvittaessa 

viimeisen alkusarjan pelin jälkeen. 

  

Pelien peruuntumiset 

Laadittua peliohjelmaa edellytetään noudatettavan. Mikäli jollekin joukkueelle ei mitenkään 

otteluohjelmassa laadittu pelipäivä sovi, niin siitä on ilmoitettava vastustajille ja allekirjoittaneelle 

viimeistään viikkoa ennen. Yritämme siinä tapauksessa löytää uuden pelipäivän. Laadittuna aikana 

pelipaikalle saapumattomuudesta pelin häviää 0-6 ja jääaika laskutetaan normaalisti.  

  

Lopputurnaus ja play off-pelit Turussa pe 16.3.2018-su 18.3.2018 

Neljä parasta pääsevät siis ylempään loppusarjaan ja viisi heikointa alempaan loppusarjaan. Ne 

pelataan pääasiassa Turussa otsikossa mainittuna viikonloppuna. Joukkueet pelaavat näissä 

yksinkertaisen sarjan. Ylemmän loppusarjan kaikki joukkueet ja alemman loppusarjan kaksi 

parasta pääsevät play off-peleihin, jotka pelataan siis su 18.3.2018 

  

Play off- pelit 

http://www.curling.fi/fi/kilpailut/paikallissarjat


Puolivälierät su 18.3. klo 10 

Ylempi 3. – alempi 2. ja ylempi 4. – alempi 1. 

Välierät su 18.3. klo 13 (?) 

Ylempi 1. – heikommin loppusarjassa sijoittunut puolivälierän voittaja ja ylempi 2. – paremmin 

loppusarjassa sijoittunut puolivälierän voittaja  

 

Mitalipelit su 18.3. klo 16 (?) 

Finaali ja pronssiottelu 
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