
Curlingin miesten SM-sarjan säännöt kaudella 2010-
2011

Pelijärjestelmä
Sarja pelataan siten, että mestaruussarjassa pelaa kahdeksan (8) joukkuetta, I-divisioonassa 
kahdeksan (8) joukkuetta ja loput yksitoista (11) joukkuetta pelaavat II-divisioonassa.

Lopullinen aikataulu:
 22. – 24.10.2010 Avoin karsinta, 1. osa ja mestaruussarjakarsinta Kangasniemi
 12. – 14.11.2010 Avoin karsinta, 2. osa Peurunka
 19. – 21.11.2010 Mestaruussarja Kangasniemi
 10. – 12.12.2010 I- ja II-divisioona Peurunka
 21. – 23.1.2011 Mestaruussarja Peurunka
 11. – 13.2.2011 Mestaruussarja Oulunkylä
 24. – 26.2.2011 Mestaruussarja Vierumäki
 25. – 27.3.2011 I- ja II-divisioona Peurunka

Divisioonissa pelaavien joukkueiden karsinnoissa pelaamista keskinäisistä otteluista viimeisin jää 
voimaan sarjaotteluna.

Tee-heittokilpailu 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 
karsintojen yhteydessä siten, että joukkueen jokainen pelaaja heittää yhden kiven mahdollisimman 
lähelle tee-pistettä. Joukkueen tulos on neljän heiton etäisyyksien summa tee-pisteestä. Jos joukkue 
pelasi kolmella pelaajalla, heittää joukkueen ensimmäisen heiton suorittanut pelaaja toisen tee-
heiton sen jälkeen kun joukkueen muut pelaajat ovat suorittaneet tee-heittonsa.

Tiebreak-otteluita pelataan seuraavalla tavalla, jos niin mainitaan. Kahden joukkueen päätyessä 
tasavoittoihin, pelaavat joukkueet tibreak-ottelun keskinäisen paremmuuden selvittämiseksi. 
Kolmen tai useamman joukkueen päätyessä tasavoittoihin, pelaavat yllä mainitulla tavalla sijoitetut 
viimeinen ja toiseksi viimeinen joukkue tiebreak-ottelun, jonka voittaja pelaa kolmanneksi 
viimeiseksi sijoitettua joukkuetta vastaan tiebreak-ottelun. Näin jatketaan, kunnes tasavoitoissa 
olevien joukkueiden keskinäinen paremmuus on saatu selvitettyä.



Mestaruussarjakarsinta
Osallistuvat joukkueet: Sullanmaa, Sipilä, Saastamoinen ja T. Kauste
Etenevät joukkueet: yksi (1) joukkue mestaruussarjaan, kolme (3) joukkuetta avoimen karsinnan 2. 
osaan
Pelisysteemi: Page-Playoff

Kauden 2009-2010 mestaruussarjan 6. ja 7. pelaavat I-välierän, josta ottelun voittaja jatkaa 
mestaruussarjakarsinnan finaaliin ja häviäjä II-välierään.

Kauden 2009-2010 mestaruussarjan 8. ja I-divisioonan 2. pelaavat puolivälierän, josta ottelun 
voittaja jatkaa II-välierään. Ottelun häviäjä putoaa mestaruussarjakarsinnasta ja osallistuu avoimen 
karsinnan 2. osaan.

II-välierän voittaja jatkaa mestaruussarjakarsinnan finaaliin I-välierän voittajaa vastaan. Ottelun 
häviäjä putoaa mestaruussarjakarsinnasta ja osallistuu avoimen karsinnan 2. osaan.

Mestaruussarjakarsinnan finaalin voittaja pelaa kaudella 2010-2011 mestaruussarjassa ja häviäjä 
osallistuu avoimen karsinnan 2. osaan.

Avoin karsinta, 1. osa
Osallistuvat joukkueet: Nummila, Sorvari, Parviainen, Stenman, Kolmonen, Toivanen, Matarmaa, 
Tähtinen, Miikkola ja Härkälä
Etenevät joukkueet: yksi (1) joukkue avoimen karsinnan 2. osaan, yksi (1) joukkue I-divisioonaan
Pelisysteemi: Kaksinkertainen Cup

A-kaavion voittanut joukkue jatkaa avoimen karsinnan 2. osaan. B-kaavion voittaja pelaa kaudella 
2010-2011 I-divisioonassa. Loput joukkueet pelaavat kaudella 2010-2011 II-divisioonassa.

Avoin karsinta, 2. osa
Osallistuvat joukkueet: mestaruussarjakarsinnan kolme (3) karsiutuvaa joukkuetta, Rosilainen, 
Kähkönen, Saarelainen, Perkiö ja avoimen karsinnan 1. osan voittaja
Etenevät joukkueet: yksi (1) joukkue mestaruussarjaan
Pelisysteemi: Kaksinkertainen Cup

A- ja B-kaavion voittaneet joukkueet pelaavat finaalin, jonka voittaja pelaa kaudella 2010-2011 
mestaruussarjassa. Jos sama joukkue voittaa sekä A- että B-kaavion, ei finaalia pelata. Loput 
joukkueet pelaavat kaudella 2010-2011 I-divisioonassa.

Mestaruussarja
Osallistuvat joukkueet: Kiiskinen, Uusipaavalniemi, A. Kauste, Sepperi, Rantamäki, Rissanen, 
mestaruussarjakarsinnan voittaja ja avoimen karsinnan 2. osan voittaja
Pelisysteemi: kaksinkertainen Round Robin, kaksinkertainen neljän (4) joukkueen ylempi 
loppusarja ja kaksinkertainen 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.

Suomen mestari on se joukkue, jolla on sarjan päätyttyä eniten voittoja. Mikäli mestaruutta 
ratkaistaessa kahdella joukkueella on yhtä paljon voittoja, pelaavat ne Playoffin paras kolmesta –
systeemillä, jonka voittaja on Suomen mestari. Mikäli kolme joukkuetta päätyy tasavoittoihin, 
pelaavat yllä mainitulla tavalla sijoitetut toinen ja kolmas joukkue semifinaalin, jonka jälkeen 
ensimmäseksi sijoitettu ja semifinaalin voittanut joukkue pelaavat Playoffin paras kolmesta –
systeemillä, jonka voittaja on Suomen mestari. Mikäli neljä joukkuetta päätyy tasavoittoihin, 
pelataan semifinaalit yllä mainitulla tavalla sijoitettujen ensimmäisen ja neljännen joukkueen 
välillä, sekä toisen ja kolmannen joukkueen välillä. Semifinaalien voittajat pelaavat Playoffin paras 
kolmesta –systeemillä, jonka voittaja on Suomen mestari. Semifinaalien häviäjät pelaavat 
pronssiottelun.

Muut tasavoittoihin päätyneet joukkueet pelaavat tarvittavan määrän tiebreak-otteluita keskinäisen 
paremmuuden selvittämiseksi.

I-divisioona
Osalllistuvat joukkueet: avoimen karsinnan 2. osan seitsemän (7) karsiutuvaa joukkuetta, avoimen 
karsinnan 1. osan toiseksi sijoittunut joukkue
Pelisysteemi: kaksinkertainen Round Robin, kaksinkertainen neljän (4) joukkueen ylempi 
loppusarja ja kaksinkertainen 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. Loppusarjojen jälkeen pelataan tarvittaessa sijojen 1, 2 ja 5 
ratkaisemiseksi tarvittava määrä tiebreak-otteluita.

II-divisioona
Osallistuvat joukkueet: Peisa, Hellman, Middleton ja avoimen karsinnan 1. osan kahdeksan (8) 
karsiutuvaa joukkuetta
Pelisysteemi: kaksinkertainen Round Robin

Sarjan jälkeen pelataan tarvittaessa sijan 1 ratkaisemiseksi tarvittava määrä tiebreak-otteluita.

Jatko kaudelle 2011-2012
Seuraavan kauden mestaruussarjajoukkueet (8 joukkuetta) ratkaistaan siten, että mestaruussarjan 
viisi (5) parasta sekä I-divisioonan voittaja saavat suoran paikan mestaruussarjaan. Yksi 
mestaruussarjapaikka ratkaistaan mestaruussarjakarsinnassa kauden alussa, johon 
osallistumisoikeus on mestaruussarjan sijoille 6-8 sijoittuneilla joukkueilla sekä I-divisioonan sijalle 
2 sijoittuneella joukkueella. Jäljellä oleva paikka, samoin kuin mahdolliset poisjääntien perusteella 
vapautuvat paikat, ratkaistaan avoimessa karsinnassa.

Seuraavan kauden I-divisioonaan (jos eivät selviydy karsinnoista mestaruussarjaan) saavat paikan 
varmuudella mestaruussarjan sijoille 6-8 sijoittuneet joukueet, I-divisioonassa sijoille 2-5 
sijoittuneet joukkueet sekä II-divisioonan voittaja.



Kauden 2011-2012 karsintoihin joukkueet sijoitetaan tämän kauden menestyksen peruteella
saavuttamansa rankingin perusteella. Ranking muodostuu seuraavassa järjestyksessä:
mestaruussarjan sijat 6-8, I-divisioonan sijat 2-5, II-divisioonan voittaja, I-divisioonan sijat 6-8 ja 
II-divisioonan sijat 2-11.
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