
Curlingin SM-sarja 2009-2010
Curlingin Suomen mestaruus ratkotaan SM-sarjassa, joka koostuu miesten osalta Mestaruussarjasta 
ja divisioonista (=miehet) sekä naisten osalta Mestaruussarjasta (=naiset). 

SM-sarja kaudella 2009-2010 pelataan seuraavasti: (alustava ohjelma, vahvistetaan myöhemmin)
 23.-25.10.2009 ylimääräinen karsinta (Miehet) ja 1. karsinta (Miehet) Kangasniemi
 6.-8.11.2009 2. karsinta (Miehet) ja II-divisioona (Miehet) Virrat
 20.-22.11.2009 Mestaruussarja (Miehet & Naiset) Kangasniemi
 11.-13.12.2009 I- ja II-divisioona (Miehet) Peurunka
 15.-17.1.2010 SM-sarja (kaikki) Vierumäki
 12.-14.2.2010 SM-sarja (kaikki) Peurunka
 26.-28.2.2010 SM-sarja (kaikki) Oulunkylä
 11.-13.3.2010 SM-sarja päätös (kaikki) Vierumäki

Yllä oleva ohjelma käsittää kaikki SM-sarjan viikonloput. Kaikki yksittäiset joukkueet eivät pelaa 
jokaisena viikonloppuna. Lopullinen peliohjelma ja pelien jakautuminen yllä mainituille 
viikonlopuille selviää, kun osallistuvien joukkueiden määrä sekä joukkueiden jakautuminen eri 
sarjoihin on tiedossa. 

SM-sarjan tarkemmat säännöt toimitetaan erikseen sarjaan ilmoittautuneille joukkueille. 

Niin miehissä kuin naisissakin Mestaruussarjan voittaja saa oikeuden edustaa Suomea vuoden 2010 
EM-kilpailuissa.

Suomen Curlingliiton ja Gold Linen mahdollisen yhteistyön jatkuessa tulevilla edustusjoukkueilla 
(naiset ja miehet) on halutessaan mahdollisuus saada Gold Linelta käyttöönsä ilmaiset kengät, harja, 
housut ja pelihanskat. Ottaessaan nämä tuotteet käyttöönsä kyseinen edustusjoukkue sitoutuu 
käyttämään näitä varusteita kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa. 

Miesten SM-sarja

Miesten SM-sarja jakaantuu Mestaruussarjaan ja ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärästä 
riippuen divisiooniin. Miesten Mestaruussarjassa pelaa kahdeksan (8) joukkuetta. Loput joukkueet 
pelaavat I-divisioonassa, mikäli joukkueita ilmoittautuu vähemmän kuin 22. Jos joukkueita 
ilmoittautuu vähintään 22, myös miesten I-divisioonassa pelaa kahdeksan (8) joukkuetta ja loput 
joukkueet pelaavat II-divisioonassa. Jos joukkueita ilmoittautuu vähintään 30, jakautuu II-
divisioona kahteen lohkoon.



Kauden 2008-2009 miesten Mestaruussarjan viisi (5) parasta joukkuetta (sijat 1.-5.) sekä I-
divisioonan voittanut joukkue pelaavat suoraan miesten Mestaruussarjassa. Loput kaksi (2) 
Mestaruussarjapaikkaa ratkaistaan kauden alussa pelattavassa SM-karsinnassa siten, että yksi 
Mestaruussarjapaikka ratkaistaan ylimääräisessä karsinnassa ja toinen Mestaruussarjapaikka 
ratkaistaan kaksivaiheisessa avoimessa karsinnassa, samoin kuin mahdollisten poisjääntien myötä 
vapautuvat paikat. 

Miesten I-divisioonassa pelaavat avoimen karsinnan 2. osan karsiutuvat joukkueet. Lisäksi I-
divisioonapaikan saavuttavat avoimen karsinnan 1. osan parhaiten menestyneet joukkueet, jotka 
eivät saavuttaneet paikkaa avoimen karsinnan 2. osaan siten, että I-divisioonan joukkuemäärä on 
kahdeksan (8) joukkuetta. Loput joukkueet pelaavat II-divisioonassa. Siinä tapauksessa, että 
joukkueita ilmoittautuu vähemmän kuin 22, ei pelata II-divisioonaa ja kaikki Mestaruussarjan 
ulkopuolelle jäävät joukkueet pelaavat I-divisioonassa. 

Mestaruussarjan voittaja on Suomen mestari ja saa edustusoikeuden vuoden 2010 EM-kilpailuihin.

SM-karsinta 

Ylimääräiseen karsintaan osallistuvat kauden 2008-2009 Mestaruussarjan sijoille 6-8 sijoittuneet 
joukkueet sekä I-divisioonan sijalle 2 sijoittunut joukkue. Mikäli paikan ylimääräisessä karsinnassa 
omaava joukkue ei ilmoittaudu SM-sarjaan, ratkovat jäljelle jääneet joukkueet 
Mestaruussarjapaikan keskenään. Jos mikään paikan ylimääräisessä karsinnassa omaavista 
joukkueista ei ilmoittaudu SM-sarjaan, siirtyy Mestaruussarjapaikka jaettavaksi avoimessa 
karsinnassa.

Avoimen karsinnan 2. osaan suoran paikan saavat: 
 ylimääräisestä karsinnasta karsiutuneet joukkueet,
 kauden 2008-2009 I-divisioonan sijoille 3.-5. sijoittuneet joukkueet,
 kauden 2008-2009 II-divisioonan voittanut joukkue.

Lisäksi avoimen karsinnan 2. osaan saavuttaa paikan avoimen karsinnan 1. osan parhaiten 
menestyneet joukkueet siten, että avoimen karsinnan 2. osan joukkueiden lukumäärä on kahdeksan 
(8) joukkuetta.

Avoimen karsinnan 1. osaan eivät osallistu: 
 kauden 2008-2009 Mestaruussarjan viisi parasta joukkuetta,
 kauden 2008-2009 I-divisioonan voittanut joukkue,
 avoimen karsinnan 2. osaan suoran paikan saavat joukkueet.

Loput joukkueet osallistuvat avoimen karsinnan 1. osaan, ellei joukkue halua ilmoittautua suoraan 
alimmalle sarjatasolle osallistumatta SM-karsintaan. 

Kaikki ilmoittautuneet joukkueet sitoutuvat pelaamaan kauden kaikki pelit, vaikka tavoiteltu 
sarjataso jäisikin karsinnoissa saavuttamatta. Joukkueet myös sitoutuvat pelien pelaamatta 
jättämisestä seuraaviin sanktioihin, joista määrätään tarkemmin myöhemmin toimitettavissa sarjan 
säännöissä. Karsinnoissa pelatut pelit huomioidaan mukaan divisioonien peliohjelmaan ja pisteisiin 
myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Lopulliset säännöt ilmoitetaan, kun osallistuvat joukkueet ja 
sarjajako ovat selvillä. 



Naisten SM-sarja

Kaikki SM-sarjaan ilmoittautuvat joukkueet pelaavat Mestaruussarjassa. Naisten SM-sarjaa 
pelataan 4-5 viikonlopun aikana, riippuen ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä. Mestaruussarjan 
pelisysteemi selviää ilmoittautumisajan päätyttyä.

Mestaruussarjan voittaja on Suomen mestari ja saa edustusoikeuden vuoden 2010 EM-kilpailuihin. 

Muuta huomioitavaa

Vanha ja uusi joukkue

Sarjajärjestelmän kannalta vanhana joukkueena, joka saa pitää edellisvuoden sijoituksesta saamansa 
aseman, pidetään joukkuetta, jossa yhdestä edellisvuotisesta joukkueesta pelikokoonpanossa jatkaa 
vähintään kapteeni ja yksi muu pelaaja TAI kolme pelaajaa. Muut joukkueet ovat uusia joukkueita. 
Jos joukkueesta muodostuisi em. kriteerein kaksi vanhaa joukkuetta (esimerkiksi kapteeni + kaksi 
pelaajaa ja kolme muuta pelaajaa), voidaan vain toinen hyväksyä sarjaan tällä asemalla. Jos 
joukkueet eivät pääse keskenään sopuun vanhan joukkueen asemaan oikeutetusta kokoonpanosta, 
pelaavat ne karsintaottelun vanhan joukkueen asemasta. Karsintaottelun hävinnyt katsotaan uudeksi 
joukkueeksi, voittanut vanhaksi joukkueeksi. Joukkueet vastaavat karsinnan jääaikakustannuksista 
itse. 

SM-sarjan osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus SM-sarjaan on kaikilla Suomen Curlingliiton jäsenseuroihin kuuluvilla 
pelaajilla, joiden osalta on maksettu liiton jäsenmaksu. Lisäksi pelaajan tulee täyttää SM-sarjaan 
ilmoittautumisen päättyessä voimassa olevien WCF:n sääntöjen mukainen maan edustusoikeus. 
Suomessa asuvat ulkomaalaispelaajat voivat ennen SM-sarjan ilmoittautumisajan päättymistä hakea 
oikeutta osallistua erityisluvalla SM-sarjaan. Oikeutta haetaan Suomen Curlingliiton hallitukselle 
osoitetulla hakemuksella ja päätöksen pelioikeudesta tekee kussakin erityistapauksessa hallitus. 

Kaudella 2009-2010 Suomen Curlingliitto sallii erityisluvalla pyörätuolicurlingmaajoukkueen 
osallistumisen miesten II-divisioonaan. Pyörätuolicurlingmaajoukkueella ei 
ole nousumahdollisuutta ylemmälle sarjatasolle. 

Pelien määrä ja alkamisajankohdat

Riippuen sarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä, SM-sarjaviikonloppuina ensimmäinen 
pelikierros alkaa perjantaisin pääsääntöisesti klo 12-16, mutta joukkueiden on varauduttava 
aikaisempaankin aloitusajankohtaan. Kaikille eri sarjoihin osallistuville joukkueille tulee kauden 
aikana yhteensä noin 14-20 peliä lisättynä mahdollisilla karsintojen peleillä. SM-sarjan 
päätösviikonloppuna joukkueiden tulee varautua siihen, että pelit alkavat jo torstaina. 

Osallistumismaksu

SM-sarjan osallistumismaksu selviää ja laskutetaan osallistujilta myöhemmin, mutta on korkeintaan 
700 euroa/joukkue. 



Ilmoittautuminen

Joukkueeseen on ilmoitettava vähintään viisi (5) ja enintään kuusi (6) pelaajaa. Sama pelaaja voi 
SM-sarjassa pelata kauden aikana vain yhdessä joukkueessa, karsinnat mukaan lukien. 

SM-sarjaan ilmoittautuminen, josta ilmenee joukkueen pelaajien nimet sekä kapteenin nimi 
yhteystietoineen (puhelinnumero, sähköposti) tapahtuu Curlingliiton nettisivuilta 
http://www.curling.fi/ löytyvän ohjeistuksen mukaisesti. Ilmoittautuminen koskee kaikkia 
joukkueita. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.9.2009. 

Lisätietoja

Mahdollisia kysymyksiä, tiedusteluja jne. voi esittää osoitteeseen 
liitto.kilpailuvaliokunta(at)curling.fi. 

TOIVOTAMME MENESTYSTÄ JA HAUSKAA KAUDEN ALKUA!! 

Suomen Curlingliiton hallitus ja kilpailuvaliokunta 


