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Curlingin miesten SM-sarjan säännöt 
kaudella 2014-2015 
23.10.2014 – Kilpailuvaliokunta 

1 Sarjajärjestelmä 
SM-sarjaan osallistuu 25 joukkuetta, jotka jakautuvat kolmelle sarjatasolle siten, että kahdeksan (8) 

joukkuetta pelaa mestaruussarjassa, kahdeksan (8) joukkuetta I-divisioonassa ja yhdeksän (9) joukkuetta II-

divisioonassa. 

Ennen sarjojen käynnistymistä, pelataan kauden aluksi karsinta, jonka perusteella joukkueet määräytyvät 

eri sarjatasoille. Divisioonissa pelaavien joukkueiden karsinnoissa pelaamista keskinäisistä otteluista kaksi 

(2) viimeisintä lasketaan mukaan varsinaisiksi sarjaotteluiksi. 

2 Teeheittokilpailu ja tiebreak 
Tasavoitoissa olevat joukkueet järjestetään paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti keskinäisten otteluiden 

perusteella ja toissijaisesti tee-heittokilpailun tuloksen perusteella. 

Joukkue suorittaa tee-heittokilpailun ensimmäisen varsinaisen sarjaottelun jälkeen, jota ei pelata 

karsintaviikonloppuna siten, että joukkueen jokainen pelaaja heittää yhden kiven mahdollisimman lähelle 

tee-pistettä (jos joukkue pelasi kyseisen pelin kolmella pelajalla, heittää joukkue kolme kiveä). Joukkueen 

tulos on kolmen parhaan heiton etäisyyksien summa tee-pisteestä. 

Tiebreak-otteluita pelataan tarvittaessa kuten Maailman Curlingliiton (WCF) säännöissä tiebreak-otteluista 

määrätään. 
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3 Karsinta 
Karsinta pelataan kahtena viikonloppuna siten, että karsinnan ensimmäisestä osasta yksi (1) joukkue voittaa 

paikan karsinnan toiseen osaan ja yksi (1) joukkue voittaa paikan I-divisioonaan. Karsinnan ensimmäisen 

osan loput joukkueet pelaavat II-divisioonassa. Karsinnan toisesta osasta kaksi (2) joukkuetta voittaa paikan 

mestaruussarjaan ja loput joukkueet pelaavat I-divisioonassa. 

3.1 1. osa 
Karsinnan 1. osaan osallistuvat joukkueet: 

 KK1 Perkiö 

 KK2 Kalpamaa 

 KK3 Hakala 

 KK4 Anttila 

 KK5 Tahvanainen 

 KK6 Sipilä 

 KK7 Lönnberg 

 KK8 Lindström. 

Pelisysteemi: Tupla cup, jossa A-kaavion finalistit sijoitetaan B-kaavion semifinaaleihin. Joukkue, joka 

voittaa molemmat kaaviot, on karsinnan voittaja ja B-kaavion finaalin häviäjä on karsinnan toiseksi 

sijoittunut. Jos kaavioiden voittaja ei ole sama joukkue, pelaavat kaavioiden voittajat finaalin karsinnan 

voitosta. Finaalin hävinnyt joukkue on karsinnan toiseksi sijoittunut. Karsinnan voittaja etenee karsinnan 2. 

osaan ja karsinnan toiseksi sijoittunut pelaa I-divisioonassa. Loput joukkueet pelaavat II-divisioonassa. 

3.2 2. osa 
Karsinnan 2. osaan osallistuvat joukkueet: 

 K01 Lehtonen 

 K02 Saarelainen 

 K03 Pöyry 

 K04 Vähälä 

 K05 Lumijärvi 

 K06 Manninen 

 K07 Härkälä 

 K08 <karsinnan 1. osasta paikan voittanut joukkue>. 

Pelisysteemi: Tupla cup, josta A- ja B-kaavion voittajat saavuttavat paikan mestaruussarjassa. Loput 

joukkueet pelaavat I-divisioonassa. 
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4 Mestaruussarja 
Mestaruussarjaan osallistuvat joukkueet: 

 M1 Kauste 

 M2 Kiiskinen 

 M3 Uusipaavalniemi 

 M4 Sullanmaa 

 M5 Rantamäki 

 M6 Kokkola 

 M7 <karsinnan 2. osasta paikan voittanut joukkue> 

 M8 <karsinnan 2. osasta paikan voittanut joukkue>. 

Pelisystemi: Kaksinkertainen Round Robin, kaksinkertainen neljän (4) joukkueen ylempi loppusarja ja 

yksinkertainen neljän (4) joukkueen alempi loppusarja. 

Ylemmän loppusarjan joukkueet ratkaisevat sijat 1-4 ja alemman loppusarjan joukkueet ratkaisevat sijat 5-

8. Alkusarjan voitot huomioidaan loppusarjoissa. Alkusarjan jälkeen pelataan tasavoitoissa olevien 

joukkueiden kesken tarvittava määrä tiebreak-otteluita ylemmän ja alemman loppusarjan joukkueiden 

selvittämiseksi. 

Sijat 1, 2, 3 ja 5 ratkaistaan tarvittaessa tiebreak-otteluilla kuten Maailman Curlingliiton (WCF) säännöissä 

tiebreak-otteluista määrätään. 

5 I-divisioona 
I-divisioonaan osallistuvat joukkueet: 

 D1 <karsinnan 2. osan ottelun F häviäjä> 

 D2 <karsinnan 2. osan ottelun C7 häviäjä> 

 D3 <karsinnan 2. osan ottelun C6 häviäjä> 

 D4 <karsinnan 2. osan ottelun C5 häviäjä> 

 D5 <karsinnan 2. osan ottelun C4 häviäjä> 

 D6 <karsinnan 2. osan ottelun C3 häviäjä> 

 D7 <karsinnan 1. osan toiseksi sijoittunut joukkue> 

 D8 Rissanen. 

Pelisysteemi: Kaksinkertainen Round Robin, kaksinkertainen neljän (4) joukkueen ylempi loppusarja ja 

yksinkertainen neljän (4) joukkueen alempi loppusarja. 

Ylemmän loppusarjan joukkueet ratkaisevat sijat 1-4 ja alemman loppusarjan joukkueet ratkaisevat sijat 5-

8. Alkusarjan voitot huomioidaan loppusarjoissa. Alkusarjan jälkeen pelataan tasavoitoissa olevien 

joukkueiden kesken tarvittava määrä tiebreak-otteluita ylemmän ja alemman loppusarjan joukkueiden 

selvittämiseksi. 

Sijat 1, 2, ja 5 ratkaistaan tarvittaessa tiebreak-otteluilla kuten Maailman Curlingliiton (WCF) säännöissä 

tiebreak-otteluista määrätään. 
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6 II-divisioona 
II-divisioonaan osallistuvat joukkueet: 

 DD1 <karsinnan 1. osan ottelun B6 häviäjä> 

 DD2 <karsinnan 1. osan ottelun B5 häviäjä> 

 DD3 <karsinnan 1. osan ottelun B4 häviäjä> 

 DD4 <karsinnan 1. osan ottelun B3 häviäjä> 

 DD5 <karsinnan 1. osan ottelun B2 häviäjä> 

 DD6 <karsinnan 1. osan ottelun B1 häviäjä> 

 DD7 Riikonen 

 DD8 Peisa 

 DD9 Äikiä. 

Pelisysteemi: Kaksinkertainen Round Robin. 

II-divisioonan voittaja ratkaistaan tarvittaessa tiebreak-otteluilla kuten Maailman Curlingliiton (WCF) 

säännöissä tiebreak-otteluista määrätään. 

7 Jatko kaudelle 2015-2016 
Sarjajärjestelmät ja joukkueiden asema edelliskauden tulosten perusteella uudessa sarjajärjestelmässä ym. 

päätetään viimeistään syksyllä 2016, kun mahdollinen uusi sarjajärjestelmä ja sarjaan osallistuvat joukkueet 

ovat selvillä. 

 

Suomen Curlingliiton hallitus 

Kilpailuvaliokunta 


