
 

 
 

Curlingin juniorien SM-kilpailut 2009 
 

 
Curlingin juniorien SM-kilpailut järjestetään 13.–15.11.2009 Hyvinkään Curlinghallissa. SM-mitalit 
ratkotaan erikseen tyttö- ja poikajoukkueille. Sekajoukkueella ei voi osallistua. Kilpailujen tarkka 
aloitusajankohta ja pelien määrä riippuvat osallistuvien joukkueiden määrästä. 

 
Pelit ovat 8 pään mittaisia ja kaikki pelit pelataan voittoon saakka. Pelin päättyessä kahdeksan pään 
jälkeen tasatilanteeseen pelataan tarvittava määrä jatkopäitä. Kaikista muista säännöistä 
tiedotetaan joukkueita ilmoittautumisajan päätyttyä ennen turnauksen alkamista. 

 
Suomen mestaruuden voittavat joukkueet niin tytöissä kuin pojissakin saavat oikeuden edustaa 
Suomea Prahassa, Tsekissä 3.-8.1.2010 järjestettävissä Euroopan juniorien MM-karsinnoissa. 
 
Suomen Curlingliiton ja Goldlinen mahdollisen yhteistyön jatkuessa tulevilla edustusjoukkueilla 
(tytöt ja pojat) on halutessaan mahdollisuus saada Goldlinelta käyttöönsä ilmaiset kengät, harja, 
housut ja pelihanskat. Ottaessaan nämä tuotteet käyttöönsä kyseinen edustusjoukkue sitoutuu 
käyttämään näitä varusteita kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa. 

 
Kisoihin osallistuminen on junioripelaajille ilmaista. Tarpeen vaatiessa Hyvinkään curlinghallilta 
löytyy harjoja sekä liukupohjia lainaksi pelaajille. 

 
 
Kuka voi osallistua juniorien SM-kilpailuihin? 
 

Osallistumisoikeus Juniori SM-kilpailuihin 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. 

 
Liiton jäsenmaksu on 5 euroa alle 19-vuotiailta ja 15 euroa 19-21-vuotiailta. Jäsenmaksu sisältää 
pelaajien tapaturmavakuutuksen. Seurojen jäsenhinnat vaihtelevat paikkakunnittain. Usein 
juniorien jäsenmaksut ovat seuroissa hyvin alhaisia, elleivät ilmaisia. 
 
Juniori-ikäraja curlingissa on hieman korkeampi kuin useissa muissa lajeissa. Pääsääntöisesti 
pelaajan tulee olla alle 21-vuotias voidakseen pelata juniorina, mutta myös 21-vuotias voi vielä 
osallistua juniorikilpailuihin, jos hän on täyttänyt 21 vuotta 1.7.2009 tai sen jälkeen. SM-kisoissa 
noudatetaan Maailman Curlingliiton asettamia ikärajoja. 
 
 
 



 
 
 
 

Ilmoittautuminen 
 

Juniorien SM-kilpailuun ilmoittautuminen, josta ilmenee joukkueen pelaajien nimet sekä kapteenin 
nimi yhteystietoineen ja syntymäaikoineen tapahtuu Curlingliiton nettisivuilta 
http://www.curling.fi/ löytyvän ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Joukkueen tulee nimetä ilmoittautuessaan joukkueeseen vähintään neljä pelaajaa, maksimissaan 
viisi. Kaikkien pelaajien tulee olla juniori-ikäisiä. 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.10.2009. Ilmoittautuminen koskee kaikkia joukkueita. 

 
Mahdollisia kysymyksiä voi esittää osoitteeseen liitto.kilpailuvaliokunta(ät)curling.fi tai GSM 0400 
409 609. 

 
 

Tervetuloa kaikki juniorijoukkueet joukolla mukaan kilpailemaan Suomen mestaruudesta! 
 

Suomen Curlingliiton puolesta 
 

Kilpailuvaliokunta 

http://www.curling.fi/

