
 

 
 

Suomen naisten ja miesten SM-sarja 2011-2012 kilpailukutsu 

Curlingin Suomen mestaruus ratkotaan SM-sarjassa. Joukkueiden jakautuminen eri sarjatasoille käy 
ilmi SM-sarjan säännöistä, jotka julkaistaan ilmoittautumisen päätyttyä. 
 
SM-sarjat kaudella 2011-2012 pelataan seuraavina viikonloppuina: 
 7.-9.10.2011, Miesten Avoin karsinta 1. osa ja mestaruussarjakarsinta sekä II-divisioona, Kangas-

niemi 

 21.-23.10.2011, Miesten Avoin karsinta 2. osa sekä miesten I- ja II-divisioona, Oulunkylä 

 12.-13.11.2011, Naisten ja miesten mestaruussarja, Kisakallio (varmistamatta) 

 18.-20.11.2011, Naisten ja miesten mestaruussarja ja/tai miesten I- sekä II-divisioona, Kisakallio 

(Mestaruussarjat pelaavat, mikäli 12.-13.11.2011 viikonloppu ei toteudu.)  

 13.-15.1.2012, Naisten mestaruussarja sekä miesten I- ja/tai II-divisioona, Vierumäki 

 20.-22.1.2012, Miesten mestaruussarja sekä miesten I- ja/tai II-divisioona (mahd. myös naisten 

mestaruussarja), Vierumäki 

 27.-29.1.2012, Miesten I- ja II-divisioona, Peurunka (Vaihtoehtoinen viikonloppu 18.-20.11.2011 

viikonlopulle. Pelataan, mikäli syksyn 12.-13.11.2011 Mestaruussarja -viikonloppu ei toteudu.) 

 10.-12.2.2012, Naisten ja miesten mestaruussarja sekä miesten I- ja/tai II-divisioona, Oulunkylä 

 23.-25.2.2012, Naisten ja miesten mestaruussarja sekä miesten I- ja/tai II-divisioona, Kisakallio 

 maaliskuu 2012, varaviikonloppu, kaikki/jotkut sarjatasot, paikka varmistuu myöhemmin, jos il-

moittautuneiden joukkueiden lukumäärä aiheuttaa tarvetta ylimääräiselle viikonlopulle 

 

Yllä oleva ohjelma käsittää kaikki mahdolliset SM-sarjojen viikonloput. Kaikki yksittäiset joukkueet 
eivät välttämättä pelaa jokaisena viikonloppuna, vaikka oma sarjataso olisikin merkattu pelaamaan. 
Miesten SM-sarjan karsintojen yhteydessä pelataan myös II-divisioonan pelejä ja mahdollisesti myös I-
divisioonan pelejä, jos sarjasysteemi sen mahdollistaa. Lopullinen peliohjelma ja pelien jakautuminen 
yllä mainituille viikonlopuille selviää, kun osallistuvien joukkueiden määrä sekä joukkueiden jakautu-
minen eri sarjoihin on tiedossa. SM-sarjan tarkemmat säännöt toimitetaan erikseen sarjaan ilmoittau-
tuneille joukkueille sekä curling.fi-sivustolle. 
 
Niin miehissä kuin naisissakin mestaruussarjan voittaja saa oikeuden edustaa Suomea vuoden 2012 
EM-kilpailuissa 7.-15.12.2012 Karlstadissa, Ruotsissa. 
 
Miesten SM-sarja 

Miesten SM-sarja jakaantuu mestaruussarjaan ja ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärästä riippu-
en divisiooniin. Miesten mestaruussarjassa pelaa kahdeksan (8) joukkuetta. Loput joukkueet pelaavat I 
-divisioonassa, mikäli joukkueita ilmoittautuu vähemmän kuin 22. Jos joukkueita ilmoittautuu 22 tai 
enemmän, myös miesten I-divisioonassa pelaa kahdeksan (8) joukkuetta ja loput joukkueet pelaavat II 
-divisioonassa. II-divisioonan pelisysteemi ratkeaa, kun ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärä on 
tiedossa.  
 
Naisten SM-sarja 

Kaikki SM-sarjaan ilmoittautuvat joukkueet pelaavat mestaruussarjassa, mikäli joukkueita ei ilmoittau-
du enempää kuin kymmenen. Naisten SM-sarjaa pelataan 4-5 viikonlopun aikana, riippuen ilmoittau-
tuneiden joukkueiden määrästä. Mestaruussarjan pelisysteemi selviää ilmoittautumisajan päätyttyä, 
kun ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän tiedossa. 



 

 
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 karsin-
taottelun vanhan joukkueen asemasta. Karsintaottelun hävinnyt katsotaan uudeksi joukkueeksi, voit-
tanut 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 ilmoittautumi-
sen 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. 
 
Pelien määrä ja alkamisajankohdat 
Riippuen sarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä, SM-sarjan peliviikonloppuina ensimmäinen 
pelikierros alkaa perjantaisin pääsääntöisesti klo 12.00 - 16.00, mutta joukkueiden on varauduttava 
aikaisempaankin aloitusajankohtaan. Kaikille eri sarjoihin osallistuville joukkueille tulee kauden aikana 
yhteensä noin 14-20 peliä lisättynä mahdollisilla karsintojen peleillä ja tiebreakeilla. SM-sarjan päätös-
viikonloppuna joukkueiden tulee varautua siihen, että pelit alkavat jo torstaina. 
 
Osallistumismaksu 
SM-sarjan osallistumismaksu selviää ja laskutetaan osallistujilta myöhemmin, mutta on korkeintaan n. 
800 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 yhteystie-
toineen (puhelinnumero, sähköposti) tapahtuu Curlingwikistä löytyvän ohjeistuksen mukaisesti. Ilmoit-
tautuminen koskee kaikkia joukkueita. 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 9.9.2011. 
 
Lisätietoja 
Mahdollisia kysymyksiä, tiedusteluja tai toiveita voi esittää osoitteeseen  
liitto.kilpailuvaliokunta(at)curling.fi. 
 
 
TOIVOTAMME MENESTYSTÄ JA HAUSKAA KAUDEN ALKUA!! 
 
Suomen Curlingliiton hallitus ja kilpailuvaliokunta 

 

http://www.curling.fi/fi/harrastajille/wiki/3555

