
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MIXED SM  25.-27.4.2008, KiSAKALLiO  
  
  
Säännöt:  
  
Joukkueessa pelaa kaksi naista ja kaksi miestä (heittojärjestys vuorotellen, myös 
silloin jos joukkue joutuu pelaamaan kolmella pelaajalla). Käytettävän varapelaajan 
on oltava samaa sukupuolta kuin korvattava pelaaja. Turnaus on aloitettava neljällä 
pelaajalla.  
  
Pelijärjestelmä 
 
Pelimuotona on tripple cup, josta karsitaan neljä joukkuetta välieriin (yksi ilman 
tappioita, yksi yhdellä tappiolla ja kaksi kahdella tappiolla). Tripple cupissa voittaja 
jatkaa aina omaa kaaviotaan eteenpäin, kunnes saavuttaa voitolla välieräpaikan ja 
häviäjä putoaa alempaan kaavioon tai lopulta sijoituspeliin. Sunnuntain välieristä 
finaaliin selviytyy yhdellä voitolla; häviäjät pronssiotteluun. Muut joukkueet pelaavat 
sijoituspelin sunnuntaina tripple cup -kaavion menestyksensä perusteella.  
  
Joukkueet ranking-numeroilla 1-10 on sijoittettu kaavioon viime vuoden 
menestyksensä perusteella. Loput joukkueet (11-15) ovat liiton kilpailukäytännön 
mukaisia uusia joukkueita ja nämä on arvottu kaavioon satunnaisesti.  
  
Kaikki pelit pelataan 8 pään peleinä voittoon asti. Mikäli tilanne on kahdeksan 
pelatun pään jälkeen tasan, pelataan tarvittava määrä jatkopäitä. 
 
  
15 minuuttia ennen pelin merkittyä aloitusaikaa joukkueiden kapteenit suorittavat 
arvonnan, jonka voittaja saa valita joko kivet joilla pelaa tai joukkueensa 
alkulämmittelyvuoron. Välieräpeleissä ei kuitenkaan suoriteta arvontaa, vaan 
välieräjoukkueiden 1 ja 2 (ks. tripple cup -kaavio) katsotaan voittaneen arvonnan 
automaattisesti. Myös finaalissa ja pronssiottelussa välieräjoukkueen 1 (sekä 
välieräjoukkueen 2, jos vastassa ei ole välieräjoukkue 1) katsotaan voittaneen 
arvonnan automaattisesti. 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alkulämmittely ja aloitusheittokilpailu 
 
Alkaen 10 minuuttia ennen pelin merkittyä aloitusaikaa joukkueilla on kummallakin 
neljän (4) minuutin alkulämmittelyaika. Kilpailun tuomaristo ohjaa alkulämmittelyä 
siten, että se ilmoittaa milloin alkulämmittely alkaa ja milloin se päättyy. 
Oman alkulämmittelynsä päätyttyä joukkueen yksi pelaaja heittää yhden kiven 
mahdollisimman lähelle pelipäädyn tee-pistettä. Joukkue, jonka kivi on lähempänä 
tee-pistettä, saa päättää heittääkö ensimmäisen vai toisen kiven ottelun 
ensimmäisessä päässä. Jos kivet ovat yhtä lähellä tai kumpikaan joukkue ei saa 
kiveä pesäalueelle, joukkueiden kapteenit arpovat kumpi joukkue heittää 
ensimmäisen kiven ensimmäisessä päässä. Myös pelin alkamisesta ilmoittaa 
tuomaristo. 
   
Joukkueiden on mahdollista suorittaa mittaukset omatoimisesti tai pyytää tuomaria 
suorittamaan mittauksen, jolloin joukkue hakee mittalaitteen valmiiksi, varsinkin jos 
tuomari on kauempana ja joutuu kulkemaan edestakaisin radalla. 
  
Mixed-SM -kultamitalisti saa oikeuden edustaa Suomea Mixed EM-kisoissa syksyllä 
2008.  
  
Jos joukkue ei ole paikalla oman alkulämmittelyvuoronsa aikana se menettää 
alkulämmittelyn ja häviää aloitusheittokilpailun. Jos kiviä ei ole määrätty 
otteluohjelmassa ja niiden arvontaa ei ole suoritettu toisen joukkueen 
myöhästymisen takia, ei-myöhästynyt joukkue saa automaattisesti valita kivet joilla 
se pelaa tai viimeisen kiven ensimmäiseen päähän.  
 
 
 
Asioissa, joista ei määrätä näissä säännöissä sovelletaan curlingin virallisia 
sääntöjä! 
 
 
HYVIÄ PELEJÄ JA HAUSKAA VIIKONLOPPUA KAIKILLE!!!  
  
 
KILPAILUVALIOKUNTA  
  
Liitteet: Tripple cup –kaavio ja osallistuvat joukkueet 


