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1. Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus SM-kilpailuihin on kaikilla Suomen Curlingliiton jäsenseuroihin kuuluvilla 
pelaajilla (=liiton jäsenmaksu maksettu). Lisäksi pelaajan tulee täyttää SM-kilpailuun 
ilmoittautumisen päättyessä voimassa olevien Maailman Curlingliiton (WCF) sääntöjen 
mukainen maan edustusoikeus. Suomessa asuvat ulkomaalaispelaajat voivat ennen SM-
kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä hakea oikeutta osallistua erityisluvalla SM-
kilpailuun. Oikeutta haetaan Suomen Curlingliiton hallitukselle osoitetulla hakemuksella,  ja 
päätöksen pelioikeudesta tekee kussakin tapauksessa hallitus.  

2. Joukkue

Parikilpailu -pelimuodossa vanhana joukkueena pidetään pelaavien pelaajien osalta 
kokonaisuudessaan edellisvuotta vastaavaa joukkuetta.

3. Pelisysteemi

Karsintaturnauksen pelisysteemi

Jos ilmoittautuneita joukkueita on seitsemän tai enemmän niin pelataan karsinta. 
Edellisvuoden neljä parasta joukkuetta sijoitetaan seuraavasti: 1 ja 4 lohkoon A, 2 ja 3 lohkoon
B. 

Joukkuemäärä Pelimuoto Joukkueita lohkossa Jatkoon

12 Kaksi lohkoa 6,6 Lohkojen 2 parasta 

11 Kaksi lohkoa 6,5 Lohkojen 2 parasta

10 Kaksi lohkoa 5,5 Lohkojen 2 parasta 

9 Kaksi lohkoa 5,4 Lohkojen 2 parasta

8 Yksi lohko 8 4 parasta

7 Yksi lohko 7 4 parasta

Jos joukkueet ovat tasapisteissä lohkopelien jälkeen, niin jatkoon menijät ratkaistaan 
seuraavasti: ensin keskinäiset pelit ja toiseksi t-heitot. Tie Break -pelejä ei pelata.

SM-turnauksen pelisysteemi

Joukkueet pelaavat sarjan oheisen taulukon mukaisesti. Tie Break pelataan tarvittaessa myös 
hopea – ja pronssimitalista. 



Joukkuemäärä Pelimuoto Pelien määrä

6 Kaksinkertainen sarja + tie 
break

10--11

5 Kaksinkertainen sarja + tie 
break

8--9

4 Kolminkertainen sarja + tie 
break

9--10

3 Kolminkertainen sarja +tie 
break

6--7

2 Paras seitsemästä 4--7

4. Edustusjoukkue

Paricurlingin MM-edustusjoukkueeksi voi tulla valituksi seuraavien kriteerien mukaisesti:

1. Paricurlingjoukkueen tulee ilmoittaa halukkuutensa paricurlingin edustusjoukkueeksi 
toimittamalla hallitukselle liiton ohjeistuksen mukainen valmentautumissuunnitelma 31.8 
mennessä.
2. SM-kilpailujen paras edustusjoukkueeksi halukkuutensa ilmoittanut joukkue saa 
edustuspaikan, jos kyseinen joukkue on myös paras suomalaisjoukkue 15.2. tilanteen 
mukaisessa WCT:n Mixed Doubles -rankingissa.
3. Muussa tapauksessa pelataan seitsemän ottelun karsinta SM-kilpailuissa parhaiten 
sijoittuneen edustusjoukkueeksi halukkuutensa ilmoittaneen joukkueen ja WCT:n Mixed 
Doubles -rankingissa parhaiten sijoittuneen edustusjoukkueeksi halukkuutensa ilmoittaneen 
suomalaisjoukkueen kesken. Karsinta päättyy, kun toinen joukkue on voittanut neljä ottelua.

Joukkueen maasijoitus WCT:n Mixed Doubles -joukkueiden rankingissa on oltava kuitenkin 
vähintään 15., jotta kansainvälistä näyttöä pidetään riittävänä ja maarankingin perusteella 
paras edustusjoukkueeksi halukkuutensa ilmoittanut joukkue karsii SM-kilpailun voittaneen 
edustusjoukkueeksi halukkuutensa ilmoittaneen joukkueen kanssa edustuspaikasta.

Jos yllä olevat kriteerit täyttyvät ja karsinta MM-edustuksesta järjestetään, WCT:n peleihin 
perustuvassa maarankingissa paremmin sijoittunut joukkue saa karsintaottelusarjassa etua 
seuraavan taulukon mukaisesti:

Joukkueiden välinen maasijoitusten ero Paremmin sijoittuneen joukkueen etu

0-3 sijoitusta eroa Ei etua

4-8 sijoitusta eroa 1 voitto, jäljellä kuusi peliä

9-   sijoitusta eroa 2 voittoa, jäljellä viisi peliä

 

Curlingliiton valmennusjärjestelmään sitoutuminen

Paricurlingjoukkueen, joka pyrkii edustusjoukkueeksi, on toimitettava valmennuspäällikölle ja 



liiton hallitukselle hyväksyttäväksi valmentautumissuunnitelma ennen SM-sarjan alkua, kuitenkin 
viimeistään 31.8. mennessä kyseisellä kaudella. Joukkue laatii suunnitelman liiton ohjeistuksen 
mukaisesti. Suunnitelman noudattamista valvoo valmennuspäällikkö.
 
Jos joukkue ei lähde MM-kisoihin niin siitä on ilmoitettava Suomen Curlingliiton hallitukselle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin MM-kisojen ilmoittautuminen päättyy.  Suomen 
Curlingliitto päättää tässä tapauksessa, mikä joukkue on edustusjoukkue.

5. Kilpailusäännöt

Kisoissa noudatetaan kansainvälisen curlingliiton (WCF) sääntöjä. Ohessa poikkeukset:

• Aikalisä on 90 sekuntia 

• Joukkueella pitää olla yhtenäinen peliasu: Samanväriset housut sekä vaalea että tumma
takki

• Harjoittelu: Harjoittelu alkaa 30 minuuttia ennen ottelun alkua. Ensin mainittu joukkue
harjoittelee ensin ja pelaa tummilla kivillä. Harjoittelun pituus on yhdeksän minuuttia. 
Harjoittelun jälkeen joukkue heittää kaksi t-heittoa. Kumpikin pelaaja heittää yhden 
heiton. Myötäpäivään kierre heitetään ensin. 

• Tie Break -pelissä suoritetaan ennen peliä arvonta. Arvonnan hävinnyt joukkue 
harjoittelee ensin ja valitsee kivien värin. 

• Kolmiomittaus ei ole voimassa 

• Harjoittelun jälkeen joukkue saa valita paikkakivet (kaksi kiveä). Ne ovat samat koko 
pelin ajan. Kivet merkitään teipillä. 

T-heitoissa noudatetaan oheista taulukkoa. Jos heittojen määrä on 11 tai alle niin heikoin tulos
putoaa pois. Jos heittojen määrä on yli 11 niin kaksi heikointa putoaa pois. 

Pelimäärä Heittojen 
minimimäärä

Heitot myötäpäivään Heitot vastapäivään 

0 0 0 0

1 0 0 0

2 1 0 0

3 1 0 0

4 2 1 1

5 2 1 1

6 2 1 1

7 3 1 1

8 3 1 1

9 4 2 2



10 4 2 2

11 4 2 2

12 5 2 2

13 5 2 2

14 6 3 3

6. Kurinpitosäännöt

SM-kilpailuihin ilmoittautuessaan joukkue sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä ja 
täyttämään kilpailun joukkueelle asettamat velvoitteet. Joukkueelle voidaan määrätä 
sääntöjen noudattamatta jättämisestä sanktioita. Epäselvissä tilanteissa ratkaisun 
sääntötulkinnasta tekee kilpailun yhteydessä kilpailun tuomari. Muissa tapauksissa asia 
käsitellään tarvittaessa Curlingliiton hallituksessa. Hallituksen päätöksestä valitustie kulkee 
urheilun oikeusturvalautakuntaan. 

7. Luovutukset

Otteluiden uudelleen aikatauluttaminen alkuperäisestä aikataulusta poiketen joukkueiden 
pyynnöstä on mahdollista,  ja se tapahtuu aina kirjallisesti kaikkien asianosaisten 
suostumuksella sekä kilpailuvaliokunnan myötävaikutuksella. Ilmoittautuessaan SM-
kilpailuun joukkue sitoutuu pelaamaan kaikki sille myöhemmin julkaistavassa 
otteluohjemassa osoitetut ottelut. Jos joukkue ei saavu johonkin otteluun tai lopettaa sen 
ennen kuin kilpailussa määritelty pelattavien päiden lukumäärän minimivaatimus on 
täyttynyt tai jollain muulla tavalla aiheuttaa toiminnallaan ottelun mitätöinnin, katsotaan sen 
luovuttaneen ottelun. Ilman perusteltua syytä luovutetusta ottelusta määrätään joukkueelle 
maksimissaan 300 euron sakko. Samassa SM-kilpailussa tapahtuvasta toisesta luovutuksesta 
joukkue suljetaan kilpailusta. Kilpailusta suljetun joukkueen otteluohjelmaan merkityt loput 
ottelut tulkitaan luovutetuiksi. Joukkue on kilpailusta sulkemisesta huolimatta velvollinen 
maksamaan kilpailun osallistumismaksun täysimääräisenä. Lisäksi kilpailusta suljettua 
joukkuetta kohdellaan seuraavalla kaudella uutena joukkueena kyseisessä kilpailussa.

Mikäli joukkue ei maksa sakkoja, evätään joukkueen pelaajilta osallistumisoikeus Suomen 
Curlingliiton järjestämiin kilpailuihin kunnes joukkueelle määrätyt sakot on maksettu.
Joukkueen on mahdollista luovuttaa ottelu ilman sanktioita, jos ottelun luovuttamiselle on 
perusteltu syy (esim. ylivoimaiset esteet, kuten sairastumiset, loukkaantumiset ym). Asian 
hyväksymisestä päättää kilpailuvaliokunta,  ja tarvittaessa asiasta on toimitettava 
kilpailuvaliokunnalle lääkärintodistus tai muu vastaava dokumentti. Luovutettua ottelua ei 
pelata uudestaan.

8. Sääntörikkomukset

Sääntöihin liittyvistä rikkomuksista kilpailuun nimetty tuomari ensin huomauttaa joukkuetta. 
Jos rikkomus toistuu, niin tuomari raportoi asiasta kurinpitovaliokunnalle, joka voi määrätä 
joukkueelle maksimissaan 300€ sakon sääntörikkomuksen johdosta.

Rikkomuksia ovat
– pöytäkirjan täytön laiminlyönti
– hidas pelaaminen



– yhtenäisen peliasun puuttuminen
– sopimaton käytös ja kielenkäyttö
– tuomarin arvovallan kyseenalaistaminen tai tuomarin määräysten noudattamatta 

jättäminen
– pelaaminen päihtyneenä tai alkoholin käyttö pelin aikana

9. Myöhästymiset

Jos yksikään joukkueen pelaajista ei ole paikalla otteluohjelmaan merkittynä aikana radan 
ollessa vapaana ja valmiina pelaamiseen, voi paikalla olevan joukkueen kapteeni pyytää 
kilpailuun nimettyä tuomaria toteamaan tilanteen. 

Mikäli tuomari toteaa vastustajajoukkueen olevan alle 15 minuuttia myöhässä, merkitsee hän 
tulostaululle yhden pisteen ensimmäisen pään kohdalle paikalla olevan joukkueen eduksi. 
Ensimmäinen pää katsotaan pelatuksi,  ja ei-myöhästynyt joukkue saa heittää viimeisen kiven 
toisessa päässä.

Mikäli tuomari toteaa vastustajajoukkueen olevan yli 15 minuuttia, mutta alle 30 minuuttia 
myöhässä, merkitsee hän tulostaululle yhden pisteen myös toisen pään kohdalle paikalla 
olevan joukkueen eduksi. Kaksi päätä katsotaan pelatuksi ja ei-myöhästynyt joukkue saa 
heittää viimeisen kiven kolmannessa päässä.

Mikäli tuomari toteaa joukkueen olevan yli 30 minuuttia myöhässä, katsoo hän ottelun 
luovutetuksi. Mikäli kumpikaan joukkue ei ole paikalla, katsotaan molemmat joukkueet 
hävinneiksi ja luovuttaneiksi. Luovuttanutta joukkuetta (tai luovuttaneita joukkueita) 
rangaistaan edellä mainituilla sanktioilla, mikäli syynä ei ole tuomarin hyväksymä perusteltu 
syy.

Suomen Curlingliitto
Kilpailuvaliokunta 


	1. Osallistumisoikeus

