Curlingin miesten SM-sarjan säännöt kaudella 20122013
Pelijärjestelmä
Sarja pelataan siten, että mestaruussarjassa pelaa kahdeksan (8) joukkuetta, I-diviosioonassa kahdeksan
(8) joukkuetta ja loput kymmenen (10) joukkuetta II-divisioonassa.
Sarjan aikataulu:
Ajankohta

Pelattavat sarjatasot/karsinnat

Paikka

5.-7.10.2012

1. karsinta
Mestaruussarjakarsinta

Kangasniemi

9.-11.11.2012

2. karsinta
II divisioona

Kisakallio, Lohja

16.-18.11.2012

Mestaruussarja
I-II divisioona

Peurunka, Laukaa

11.-13.1.2012

Mestaruussarja

Oulunkylä

1.-3.2.2013

I-II divisioona

Vierumäki

8.-10.2.2013

Mestaruussarja

Oulunkylä

15.-17.2.2013

I-II divisioona

Kisakallio, Lohja

21.-24.2.2013

Mestaruussarja
I-II divisioona

Hyvinkää

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 kuten WCF:n säännöissä tiebreak-otteluista määrätään.

Avoin karsinta, 1. osa
Osallistuvat joukkuet (9 kpl)










K1 Stenman
K2 Lumijärvi
K3 Vähälä
K4 Lindholm
K5 Pöyry
K6 Kattelus
K7 Manninen
K8 Perkiö
K9 Sipilä

Pelisysteemi: Kaksinkertainen Cup
A-cupin voittaja osallistuu avoimen karsinnan 2. osaan ja B-cupin voittaja pelaa kaudella 2012-2013 Idivisioonassa.

Avoin karsinta, 2. osa
Osallistuvat joukkuet (8 kpl)









KK1 T. Kauste
KK2 Saarelainen
KK3 Saastamoinen
KK4 Tähtinen
KK5 Lönnberg
KK6 Matarmaa
KK7 Härkälä
KK8 (Avoimen karsinnan 1. osan voittaja)

Pelisysteemi: Kaksinkertainen Cup

Avoimen karsinnan 2. osan voittaja pelaa kaudella 2012-2013 mestaruussarjassa. Loput joukkueet
pelaavat I-divisioonassa.

Mestaruussarja
Osallistuvat joukkueet (8 kpl)









M1 A. Kauste
M2 Rantamäki
M3 M. Uusipaavalniemi
M4 Sipola
M5 Kiiskinen
M6 Rissanen
M7 J. Uusipaavalniemi
M8 (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.
Sijoista 1, 2, 3, 5 ja 6 pelataan tarvittava määrä tiebreak-otteluita mikäli joukkueet ovat loppusarjan
jälkeen tasavoitoissa. Muut sijat ratkaistaan kesinäisten otteluiden ja tee-heittojen perusteella.

I-divisioona
Osallistuvat joukkueet (8 kpl)
 D1 (Avoimen karsinnan 2. osan finaalin häviäjä)
 D2 (Avoimen karsinnan 2. osan toiseksi viimeinen karsiutuja*)
 D3 (Avoimen karsinnan 2. osan kolmanneksi viimeinen karsiutuja*)
 D4 (Avoimen karsinnan 2. osan ottelun B4 häviäjä)
 D5 (Avoimen karsinnan 2. osan ottelun B3 häviäjä)
 D6 (Avoimen karsinnan 2. osan ottelun B2 häviäjä)
 D7 (Avoimen karsinnan 2. osan ottelun B1 häviäjä)
 D8 (Avoimen karsinnan 1. osan toiseksi sijoittunut joukkue)
*Jos avoimen karsinnan 2. osan B-kaavion semifinalistit karsiutuvat samaan aikaan, saa ottelun B5
häviäjä joukkuekoodin D3 ja ottelun B6 häviäjä joukkuekoodin D2
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.
Sijoista 1, 2 ja 5 pelataan tarvittava määrä tiebreak-otteluita mikäli joukkueet ovat loppusarjansarjan
jälkeen tasavoitoissa. Muut sijat ratkaistaan kesinäisten otteluiden ja tee-heittojen perusteella.

II-divisioona
Osallistuvat joukkueet (10 kpl): avoimen karsinnan 1. osan sijoille 2-9 sijoittuneet joukkueet











DD01 (Avoimen karsinnan 1. osan ottelun B7 häviäjä)
DD02 (Avoimen karsinnan 1. osan ottelun B6 häviäjä)
DD03 (Avoimen karsinnan 1. osan ottelun B5 häviäjä)
DD04 (Avoimen karsinnan 1. osan ottelun B4 häviäjä)
DD05 (Avoimen karsinnan 1. osan ottelun B3 häviäjä)
DD06 (Avoimen karsinnan 1. osan ottelun B2 häviäjä)
DD07 (Avoimen karsinnan 1. osan ottelun B1 häviäjä)
DD08 Peisa
DD09 Riikonen
DD10 Tiusanen

Pelisysteemi: kaksinkertainen Round Robin.
Sijan 1 ratkaisemiseksi pelataan tarvittava määrä tiebreak-otteluita mikäli joukkueet ovat
loppusarjansarjan jälkeen tasavoitoissa. Muut sijat ratkaistaan kesinäisten otteluiden ja tee-heittojen
perusteella.

Jatko kaudelle 2013-2014
Seuraavan kauden mestaruussarjajoukkueet (8 joukkuetta) ratkaistaan siten, että mestaruussarjan viisi
(5) parasta joukkuetta sekä I-divisioonan voittaja saavat suoran paikan mestaruussarjaan.
Seuraavan kauden I-divisioonaan (jos eivät selviydy karsinnoista mestaruussarjaan) saavat paikan
varmuudella mestaruussarjan sijoille 6-8 sijoittuneen joukkueet, I-divisioonan sijoille 2-5 sijoittuneet
joukkueet sekä II-divisioonan voittaja.
Kauden 2013-2014 karsintoihin joukkueet sijoitetaan tämän kauden menestyksen perusteella
saavuttamansa rankingin peruteella. 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 2-10.

Suomen Curlingliitto
Hallitus
Kilpailuvaliokunta

