
 

SM-sarja 2012-2013 kilpailukutsu 
Curlingin Suomen mestaruus ratkotaan SM-sarjassa. Joukkueiden jakautuminen eri sarjatasoille käy ilmi 

SM-sarjan säännöistä, jotka julkaistaan ilmoittautumisen päätyttyä. 

SM-sarjan alustava aikataulu (aikatauluun saattaa tulla muutoksia ja se vahvistetaan myöhemmin): 

 

5.-7.10.2012 Miesten SM-sarja: 
1. karsinta 
Mestaruussarjakarsinta 

Kangasniemi 

9.-11.11.2012 Miesten SM-sarja: 
2. karsinta 
II-divisioona 
 
Naisten SM-sarja: 
Mestaruussarja 

Kisakallio, Lohja 

16.-18.11.2012 Miesten SM-sarja: 
Mestaruussarja 
I- ja II-divisioona 

Peurunka, Laukaa 

11.-13.1.2013 Miesten SM-sarja: 
Mestaruussarja 
 
Naisten SM-sarja: 
Mestaruussarja 

Oulunkylä 

1.-3.2.2013 Miesten SM-sarja: 
I- ja II-divisioona 

Vierumäki 

8.-10.2.2013 Miesten SM-sarja: 
Mestaruussarja 
 
Naisten SM-sarja: 
Mestaruussarja 

Vierumäki 

15.-17.2.2013 Miesten SM-sarja: 
I- ja II-divisioona 

Kisakallio, Lohja 

21.-24.2.2013 Miesten SM-sarja: 
Mestaruussarja 
I- ja II-divisioona 
 
Naisten SM-sarja: 
Mestaruussarja 

Hyvinkää 

 



Niin miehissä kuin naisissakin mestaruussarjan voittaja saa oikeuden edustaa Suomea vuoden 2013 EM-

kilpailuissa. 

Miesten SM-sarja 
Miesten SM-sarja jakaantuu mestaruussarjaan ja ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärästä riippuen 

divisiooniin. Miesten mestaruussarjassa pelaa kahdeksan (8) joukkuetta. Loput joukkueet pelaavat I-

divisioonassa, mikäli joukkueita ilmoittautuu vähemmän kuin 22. Jos joukkueita ilmoittautuu 22 tai 

enemmän, myös miesten I-divisioonassa pelaa kahdeksan (8) joukkuetta ja loput joukkueet pelaavat II-

divisioonassa. II-divisioonan pelisysteemi ratkeaa, kun ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärä on 

tiedossa. 

Naisten SM-sarja 
Kaikki  SM-sarjaan ilmoittautuneet joukkueet pelaavat mestaruussarjassa, mikäli joukkueita ilmoittautuu 

kymmenen (10) tai vähemmän. Naisten SM-sarjan pelisysteemi selviää ilmoittautumisen päätyttyä. 

Muuta huomioitavaa 

Uusi ja vanha joukkue 

Sarjajärjestelmän kannalta vanhana joukkueena, joka saa pitää edellisvuoden sijoituksen perusteella 

saamansa aseman, pidetään joukkuetta, jossa yhdestä edellisvuotisesta joukkueesta jatkaa vähintään 

kapteeni ja yksi muu pelaaja TAI kolme pelaajaa. Muut joukkueet ovat uusia joukkueita. Jos joukkueesta 

muodostuisi em. kriteerein kaksi vanhaa joukkuetta, voidaan vain toinen hyväksyä sarjaan vanhana 

joukkueen. Jos joukkueet eivät pääse keskenään sopuun siitä, kumpi hyväksytään sarjaan vanhana 

joukkueena, pelaavat ne karsintaottelun vanhan joukkueen asemasta. Karsintaottelun voittaja hyväksytään 

sarjaan vanhana joukkueena ja hävinnyt joukkue katsotaan uudeksi joukkueeksi. Joukkueet vastaavat 

karsinnan jääaikakustannuksista itse. 

SM-sarjan osallistumisoikeus 

Osallistumisoikeus SM-kilpailuihin on kaikilla Suomen Curlingliiton jäsenseuroihin kuuluvilla pelaajilla, 

joiden osalta on maksettu Curlingliiton jäsenmaksu. Lisäksi pelaajan tulee täyttää SM-kilpailuun 

ilmoittautumisen päättyessä voimassa olevien Maailman Curlingliiton (WCF) sääntöjen mukainen maan 

edustusoikeus. Suomessa asuvat ulkomaalaispelaajat voivat ennen SM-kilpailun ilmoittautumisajan 

päättymistä hakea osallistumisoikeutta erityisluvalla SM-kilpailuun. Osallistumisoikeutta haetaan 

vapaamuotoisella Suomen Curlingliiton hallitukselle osoitetulla hakemuksella ja päätöksen pelioikeudesta 

tekee kussakin tapauksessa Suomen Curlingliiton hallitus. 

Otteluiden määrä ja alkamisajankohdat 

Riippuen sarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä, SM-sarjan peliviikonloppuina ensimmäinen 

pelikierros alkaa perjantaisin pääsääntöisesti klo 12-16, mutta joukkueiden on varauduttava 

aikaisempaankin aloitusajankohtaan. Kaikille joukkueille tulee kauden aikana yhteensä noin 14-20 peliä, 

joiden lisäksi mahdolliset karsinta- ja uusintaottelut. SM-sarjan päätösviikonloppuna joukkueiden tulee 

varautua siihen, että pelit alkavat jo torstaina. 

Osallistumismaksu 

SM-sarjan osallistumismaksu tarkentuu ilmoittautumisen päätyttyä, mutta on korkeintaan 1200 

euroa/joukkue. 



Mikäli SM-sarjassa käytetään pelikelloja kaudella 2012-2013, on joukkueiden varauduttava 

osallistumismaksun lisäksi pelikellojen käytöstä aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat korkeintaan 200 

euroa/joukkue. Joukkueiden on mahdollista korvata kellotuksista aiheutuvat kustannukset osallistumalla 

kellotukseen. 

Ilmoittautuminen 

Joukkueeseen on ilmoitettava vähintään viisi (5) ja enintään kuusi (6) pelaajaa. SM-sarjan ilmoittautuminen, 

josta ilmenee joukkueen pelaajat sekä joukkueen yhteyshenkilön yhteystiedot (puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite) tapahtuu Curlingwikistä löytyvän ohjeistuksen mukaisesti 

(http://www.curling.fi/fi/wiki/3555). 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.8.2012. 

Lisätietoja 

Mahdollisia kysymyksiä ja toiveita voi esittää sähköpostitse SCL:n kilpailuvaliokunnalle osoitteeseen 

liitto.kilpailuvaliokunta@curling.fi. 

 

Toivotamme kaikille mukavaa loppukesää ja menestystä tulevalle kaudelle 2012-2013! 

 

Suomen Curlingliiton hallitus 

Kilpailuvaliokunta 
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