
Curlingin SM-sarjan II Divisioonan
kilpailukohtaiset säännöt  2021-2022

● II Divisioona pelataan kahdessa alueellisessa lohkossa, Länsi- ja Itä-Suomen lohkoissa.
Joukkue voi ilmoittautua kumpaan lohkoon tahansa. Länsi-Suomen lohkon pelit pelataan
Harjavallassa ja Turussa. Itä-Suomen lohkon pelit pelataan Joensuussa.

● II Divisioonan pelisysteemi selviää kun joukkuemäärä on selvillä.

● II Divisioonan paras joukkue nousee I Divisioonaan. Länsi- ja Itä-Suomen lohkojen
parhaat joukkueet pelaavat keskenään  yhden nousukarsintaottelun. Pelin ajankohta
ja pelipaikka ilmoitetaan myöhemmin (todennäköisesti peli pelataan Kisakalliossa).
Jos lohkon ykkönen ei halua osallistua karsintaotteluun niin paikkaa tarjotaan lohkon
kakkoselle jne.

● Länsi- ja Itä-Suomessa pelataan edelleen alueellisia sarjoja, joita ei pidä sekoittaa
alueellisiin II Divisioonan lohkopeleihin. Nämä sarjat eivät ole liiton sarjoja, eli
pelaaja ei tarvitse näissä sarjoissa liiton kilpalisenssiä. Mutta pelaaja voi
halutessaan ottaa harrastepelaajan vakuutuksen. Sarjoissa kisataan alueen
herruudesta, sarjat tarjoavat lisäksi uusille aloitteleville joukkueille mielenkiintoisia
pelejä.

Kuitenkin, tällä kaudella (ja tulevina kausina)Länsi-Suomen ja Itä-Suomen sarjat
on kytketty II Divisioonan viikonloppuihin. Käytännössä joukkue voi osallistua a)
Länsi-Suomen / Itä-Suomen sarjaan b) Länsi-Suomen / Itä-Suomen II
Divisioonaan c) molempiin.

Esim.
● Jos joukkue pelaa jo SM-sarjan Mestaruussarjassa/ I Divisioonassa, voi se

kuitenkin osallistua Länsi-Suomen / Itä-Suomen liigaan
● Jos joukkue ei tavoittele nousua I Divisioonaan tai on aloitteleva joukkue,

kannattaa sen osallistua pelkästään Länsi-Suomen / Itä-Suomen sarjaan
● Jos joukkue haluaa mahdollisimman paljon pelejä ja uusia vastustajia, kannattaa

sen osallistua sekä II Divisioonaan ja Länsi-Suomen / Itä-Suomen sarjaan
● Jos joukkue hakee nousua  I Divisioonaan (ja pelata mahdollisimman vähän

pelejä), kannattaa sen osallistua pelkästään II Divisioonaan.

Länsi- ja Itä-Suomen sarjojen pelimaksu on 50€/peli. Lisätietoja sarjojen omilta
sivuilta. HUOM. Tulevalla kaudella pelataan ainoastaan Itä-Suomen sarjan viime
kauden pelit loppuun, siis uutta sarjaa ei pelata.



II Divisioonan turnaukset (turnauspäiviä voi tulla lisää etenkin Joensuuhun  jos
joukkueita ilmoittautuu sarjaan ennakoitua enemmän)::

7-9.1 ja 11-13.3  Harjavalta
Kilpailun valvoja Tapani Härkälä 040 511 1603 tapani.harkala@dnainternet.net
Jäänteko ja tuomarointi: Hiitteenharjun Curlinghalli
Kivisarjat: Liiton kivisarjat F ja G

18-20.2  Joensuu
Kilpailun valvoja: Juho Tiainen 050 490 4398 joensuuncurling@gmail.com
Jäänteko ja tuomarointi: CC Joensuu
Kivisarjat: Liiton kivisarjat A ja B

12-14.11, 7-9.1, 11-13.3  Turku
Kilpailun valvoja: Mika Äikiä 050 355 8955 copperhillcc@gmail.com
Jäänteko ja tuomarointi: Copper Hill Curling Club
Kivisarjat: Liiton kivisarjat D ja E
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