
 

 
Seniorien SM-kilpailut 2012 kilpailukutsu 
 
Seniorien Suomen mestari 2012 ratkaistaan osallistuvien joukkueiden määrästä riippuen yhden tai 
kahden viikonlopun turnauksena syksyllä 2011. SM-kilpailujen tarkemmat säännöt julkaistaan, kun 
joukkueiden tarkka lukumäärä on tiedossa. 
 
Seniorien SM-kilpailujen turnausviikonloput ovat 

 25.-27.11.2011, Peurunka 

 16.-18.12.2011, Peurunka (tarvittaessa, yhdessä MixedDoubles SM-kilpailujen kanssa) 
 
Niin miehissä kuin naisissakin SM-kilpailujen voittaja saa oikeuden edustaa Suomea vuoden 2012 MM-
kilpailuissa 14. - 21.4.2012 Tårnbyssä, Tanskassa. 
 
Pelimuoto ja säännöt 
Seniorien SM-kilpailu järjestetään erikseen miehille ja naisille. Sekajoukkueilla ei voi ilmoittautua. Kiso-
jen järjestäminen kummassakin sarjassa edellyttää kuitenkin, että osallistuvia joukkueita on vähintään 
neljä. Mikäli joukkueita ei ilmoittaudu riittävästi (=vähemmän kuin neljä joukkuetta), järjestetään 
edustuspaikasta tarvittaessa erillinen MM-karsinta jompanakumpana peliviikonloppuna.  
 
Seniorien SM-kilpailuissa pelit ovat 8 pään mittaisia ja kaikki pelit pelataan voittoon saakka. Pelin päät-
tyessä kahdeksan pään jälkeen tasatilanteeseen pelataan tarvittava määrä jatkopäitä.  
 
Kilpailujen tarkka aloitusajankohta sekä pelien ja tarvittavien turnausviikonloppujen lukumäärä riippu-
vat osallistuvien joukkueiden määrästä. Kaikki ilmoittautuvat joukkueet pelaavat ensimmäisenä turna-
usviikonloppuna, toisena viikonloppuna vain ensimmäisen peliviikonlopun parhaimmisto. Kaikista 
muista säännöistä tiedotetaan joukkueita ilmoittautumisajan päätyttyä ennen turnauksen alkamista. 
 
Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus Seniorien SM-kilpailuihin (samoin kuin MM-kilpailuihin) on kaikilla Suomen Curling-
liiton jäsenseuroihin kuuluvilla pelaajilla, jotka ovat täyttäneet 50 vuotta 30.6.2011 mennessä. Lisäksi 
pelaajan tulee täyttää SM-kilpailujen ilmoittautumisen päättyessä voimassa olevien WCF:n sääntöjen 
mukainen maan edustusoikeus.  
 
Suomessa asuvat ulkomaalaispelaajat voivat ennen SM-kilpailuja hakea oikeutta osallistua kisatapah-
tumaan erityisluvalla. Oikeutta haetaan Suomen Curlingliiton hallitukselle osoitetulla hakemuksella ja 
päätöksen pelioikeudesta tekee kussakin erityistapauksessa hallitus. 
 
Osallistumismaksu 
Seniorien SM-kilpailujen osallistumismaksu on peliviikonloppujen lukumäärästä riippuen max. 300 
euroa/joukkue. 
 
Ilmoittautuminen 
Joukkueeseen on nimettävä vähintään neljä (4) pelaajaa, maksimissaan viisi (5) pelaajaa. Kaikkien pe-
laajien tulee olla seniori-ikäisiä. Ilmoittautuminen koskee kaikkia joukkueita. 
 
Ilmoittautuminen seniorien SM-kilpailuun, josta ilmenee joukkueen kapteenin ja pelaajien nimet syn-
tymäaikoineen tapahtuu Seniorien SM-kilpailujen 2012 curling.fi -turnaussivulla olevan ilmoittautumis-
linkin kautta. Kaikkien joukkueiden on ilmoittauduttava curling.fi sivuston kautta. Suora linkki turnaus-
sivulle 
 

http://www.curling.fi/fi/kilpailut/sarjat/7557
http://www.curling.fi/fi/kilpailut/sarjat/7557


 

 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on to 20.10.2011. Ilmoittautuessaan joukkue sitoutuu pelaamaan mo-
lempina peliviikonloppuina. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida! 
 
Lisätietoja 
Mahdollisia kysymyksiä, tiedusteluja tai toiveita voi esittää osoitteeseen  
liitto.kilpailuvaliokunta(at)curling.fi. 
 
Pyydämme seurojen yhteyshenkilöitä toimittamaan tämän kutsun kaikille jäsenilleen! 
 
TOIVOTAMME MENESTYSTÄ JA MUKAVAA TURNAUSTA! 
 
Suomen Curlingliiton Kilpailuvaliokunta 

 


