Suomen Curlingliiton SM-kilpailujen yleiset säännöt
kaudella 2018-2019
Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SMstatus. SM-kilpailuissa noudatetaan seuraavaa sääntöhierarkiaa:
1. Kilpailun yhteydessä määritettävät kilpailukohtaiset säännöt
2. Suomen Curlingliiton SM-kilpailujen yleiset säännöt
3. Maailman Curlingliiton kilpailusäännöt
Jos säännöissä ei ole johonkin asiaan liittyen mainintaa, noudatetaan kilpailun tuomarin päätöstä.

Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus SM-kilpailuihin on kaikilla Suomen Curlingliiton jäsenseuroihin kuuluvilla
pelaajilla, joiden osalta on maksettu Curlingliiton jäsenmaksu. Suomessa asuvat
ulkomaalaispelaajat voivat ennen SM-kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä hakea
osallistumisoikeutta erityisluvalla SM-kilpailuun. Osallistumisoikeutta haetaan vapaamuotoisella,
Suomen Curlingliiton hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Päätöksen pelioikeudesta tekee
kussakin tapauksessa Suomen Curlingliiton hallitus.

Joukkue
Joukkueen tulee kilpailun ilmoittautumisen yhteydessä nimetä joukkueeseen vähintään neljä ja
enintään kuusi pelaajaa. Miesten I divarissa pelaajia saa olla seitsemän. Joukkue voi tarpeen
vaatiessa vaihtaa pelaajan kesken kauden toiseen pelaajaan ilmoittamalla asiasta
kilpailuvaliokunnalle. Pelaajan vaihtaminen on mahdollista ainoastaan silloin, jos pois vaihdettava
pelaaja ei ole pelannut yhtään ottelua kyseisessä kilpailussa kuluneen kauden aikana.
Loukkaantuneen pelaajan saa kuitenkin vaihtaa.

Vanha joukkue
Sarjajärjestelmän kannalta vanhana joukkueena pidetään joukkuetta, jossa jatkaa edellisvuotisesta
joukkueesta vähintään kapteeni ja yksi muu pelaaja tai kolme muuta pelaajaa. Pelaamatonta
pelaajaa ei voi hyödyntää vanhan joukkueen muodostamisessa. Jos edellisvuotisesta joukkueesta
muodostuisi edellä mainituin kriteerein kaksi vanhaa joukkuetta, voidaan vain toinen hyväksyä
sarjaan edellis kauden joukkueen asemalla. Jos joukkueet eivät pääse asiasta sopuun, pelaavat
ne keskinäisen karsinnan vanhan joukkueen asemasta. Hävinnyt joukkue katsotaan uudeksi
joukkueeksi.
Vanhan joukkueen statuksella kilpailuun osallistuvan joukkueen on aloitettava ensimmäinen ottelu
vanhan joukkueen määritelmän täyttävällä kokoonpanolla.

Sekajoukkue
Sekajoukkue koostuu nais-ja miespelaajista. Juniorien SM-kisoissa, miesten I ja II divarissa sekä
Seniorien 60 SM-kisoissa voi pelata sekajoukkueella.

Harjasääntö
WCF:n sääntöjen mukainen harjasääntö ei ole voimassa miesten I ja II divarissa eikä Seniorien 60
SM-kisoissa.

Peliasu
Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu. Käytännössä samanväriset housut ja samanvärinen
takki. Jos pelaaja ottaa kesken pelin takin pois päältään, niin alla pitää olla samanvärinen paita
kuin takkikin. Kellotetuissa peleissä joukkueilla pitää olla sekä vaalea että tumma takki. Punainen
on tumma väri.

Ottelut
Kaikki ottelut pelataan kahdeksan pään mittaisina pois lukien miesten ja naisten mestaruussarja.
Niissä pelataan kymmenen päätä. Kaikissa otteluissa on pelattava vähintään kuusi päätä.
Ennen ottelua jokainen joukkue täyttää ottelupöytäkirjaan joukkueen kokoonpanon sekä
mahdollisen varapelaajan. Ottelupöytäkirja on oltava täytettynä ennen ensimmäisen harjoittelun
alkua.
Jos joukkue vaihtaa pelaajaa kesken ottelun, on siitä ilmoitettava tuomarille, joka antaa luvan
pelaajan vaihtoon. Vaihto tulee merkitä ottelupöytäkirjaan. Mikäli joukkue jatkaa ottelua kolmella
pelaajalla, tulee myös siitä ilmoittaa tuomarille ennen ottelun jatkamista, ja tapahtuma tulee merkitä
ottelupöytäkirjaan. Ottelun jälkeen molempien joukkueiden kapteenit tarkistavat ottelupöytäkirjan ja
allekirjoittavat sen.
Joukkueet huolehtivat, että tulostaulu on ajan tasalla ja pään hävinnyt joukkue merkitsee
vastustajan päästä saaman pistemäärän tulostaululle. Joukkueet suorittavat mittaukset
omatoimisesti.

Harjoittelu ja aloitusheittokilpailu
Ennen ottelun alkua joukkueilla on harjoittelu. Harjoittelun pituus on miesten ja naisten
mestaruussarjassa sekä parikilpailussa yhdeksän minuuttia. Muissa sarjoissa ja kilpailuissa kuusi
minuuttia. Otteluohjelmassa ensin mainittu joukkue pelaa tummilla kivillä ja harjoittelee ensin.
Mikäli harjoittelun aloittajaa ja kiviä ei ole ennalta määrätty, suorittavat joukkueet arvonnan, jonka
voittaja saa valita kumpi joukkue harjoittelee ensin. Ensin harjoitteleva joukkue saa valita kivien
värin.

Harjoitteluvuoron päätyttyä joukkueen yksi pelaaja heittää t-heiton mahdollisimman lähelle pesän
keskipistettä. Aloitusheittokilpailun tulos on kiven etäisyys pesän keskipisteestä senttimetreinä. Jos
kivi ei pysähdy pesään, tulee tulokseksi 185,4 cm. Joukkue, jonka kivi on lähempänä t-pistettä
voittaa aloitusheittokilpailun. Aloitusheittokilpailun voittaneen joukkueen kapteeni saa päättää
heittääkö joukkue ensimmäisen vai viimeisen kiven ottelun ensimmäisessä päässä. Jos
aloitusheittokilpailu päättyy ratkaisemattomaan, arpovat joukkueet aloitusheittokilpailun voittajan.
Miesten ja naisten mestaruussarjan sekä parikilpailun t-heittojen säännöt on selitetty
kilpailukohtaisissa säännöissä.
Jos yksikään joukkueen pelaaja ei ole paikalla oman harjoitteluvuoron aikana, menettää joukkue
harjoitteluvuoron 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 ja heittääkö joukkue ensimmäisen vai viimeisen
kiven ottelun ensimmäisessä päässä.

Sanktiot rikkomuksista
SM-kilpailuihin ilmoittautuessaan joukkue sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä ja täyttämään
kilpailun joukkueelle asettamat velvoitteet. Joukkueelle voidaan määrätä sääntöjen noudattamatta
jättämisestä sanktioita.
Luovutukset
Ilmoittautuessaan SM-kilpailuun joukkue sitoutuu pelaamaan kaikki sille myöhemmin
julkaistavassa otteluohjelmassa osoitetut ottelut. Jos joukkue ei saavu johonkin otteluun tai
lopettaa sen ennen kuin kuusi päätä on pelattu, katsotaan sen luovuttaneen ottelun.
Ensimmäisestä kauden aikana ilman perusteltua syytä luovutetusta ottelusta määrätään
joukkueelle 300 euron sakko. Maksu on maksettava kahden viikon kuluessa rangaistukseen
johtaneesta luovutuksesta tai joukkue suljetaan kilpailusta. Samassa SM-kilpailussa tapahtuvasta
toisesta luovutuksesta määrätään joukkueelle jälleen 300 euron sakko, lisäksi joukkue suljetaan
kilpailusta. Kilpailusta suljetun joukkueen otteluohjelmaan merkityt loput ottelut tulkitaan
luovutetuiksi. Joukkue on kilpailusta sulkemisesta huolimatta velvollinen maksamaan kilpailun
osallistumismaksun täysimääräisenä. Lisäksi kilpailusta suljettua joukkuetta kohdellaan
seuraavalla kaudella uutena joukkueena kyseisessä kilpailussa. Mikäli joukkue ei maksa sakkoa,
evätään joukkueen pelaajilta osallistumisoikeus Suomen Curlingliiton järjestämiin kilpailuihin
kunnes sakko on joukkueen osalta maksettu.
Joukkueen on mahdollista luovuttaa ottelu ilman sanktioita, jos ottelun luovuttamiselle on
perusteltu syy (loukkaantuminen tai sairastuminen). Asian hyväksymisestä päättää
kilpailuvaliokunta

Pienehköt rikkomukset
Pienehköistä rikkomuksista kilpailuun nimetty tuomari voi antaa joukkueelle huomautuksen. Mikäli
rikkomus toistuu niin joukkueelle määrätään 100 euron sakko.
• puutteellinen peliasu
• pöytäkirjan täyttämisen laiminlyönti
• humaltuneena pelaaminen
• Kielenkäyttö

