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TURNAUKSEN SÄÄNNÖT
Pelisysteemi:
Lohkopelit: Yhdessätoista lohkossa pelataan yksinkertainen sarja kolmen joukkueen kesken. Lohkovaiheen jälkeen lohkojen ykköset (11 kpl)
sekä paras lohkokakkonen (1kpl) jatkavat lohkoihin N, O, P, Q (paras lohkoykkönen N1, toiseksi paras O1 jne. kuitenkin niin, että paras
lohkokakkonen menee eri lohkoon kuin lohkonsa ykkönen). Loput lohkokakkoset (10 kpl) ja kaksi parasta lohkokolmosta jatkavat
jatkolohkoihin R, S, T, U (sijoittelu kuten lohkoykkösissä, ei saman lohkon joukkueita samaan jatkolohkoon). Loput lohkokolmoset (9kpl)
jatkavat jatkolohkoissa V, W, X. Lohkon sisällä paremmuus ratkotaan järjestyksessä voitetut ottelut, keskinäiset pelit, t-heitot, arvonta.
Lohkokakkosten vertailussa paremmuus ratkotaan voitetut ottelut, t-heitot, arvonta.
Jatkolohkoista N, O, P, Q lohkoykköset arvotaan lauantai-illan banketissa välieräpareiksi. Kuitenkin niin, että mikäli jotkut joukkueista ovat jo
kohdanneet, ne eivät voi kohdata välierässä. Muut kyseisten lohkojen joukkueet sijoitetaan paremmuusjärjestykseen (voitetut ottelut, theitot, arvonta) ja ne pelaavat sijoitusottelun (sijat 5-12). Paremmuusjärjestyksen määrittelyyn lasketaan vain jatkolohkon pelit.
Jatkolohkoista R, S, T, U joukkueet sijoitetaan lohkojen pelaamisen jälkeen paremmuusjärjestykseen (voitetut ottelut, t-heitot, arvonta) ja ne
pelaavat lohkojen jälkeen sijoitusottelun (sijat 13-24). Paremmuusjärjestyksen määrittelyyn lasketaan vain jatkolohkon pelit.
Jatkolohkoista V, W, X joukkueet sijoitetaan lohkojen pelaamisen jälkeen paremmuusjärjestykseen (voitetut ottelut, t-heitot, arvonta) ja ne
pelaavat lohkojen jälkeen sijoitusottelun (sijat 25-32). Huonoimman lohkokolmosen sijoitukseksi jää sija 33. Paremmuusjärjestyksen
määrittelyyn lasketaan vain jatkolohkon pelit.

Teeheitot:
Toisen lohkopelin jälkeen jokainen joukkue heittää t-heitot. Kaksi eri pelaajaa joukkueesta heittää t-heiton. Mikäli molemmista heitoista tulee
nolla (nännillä) tai maksimitulos (ei osumaa pesään) heittää joukkueesta vielä kolmas eri pelaaja määrämittaisen. Kolmannen heiton tulosta
käytetään vain, mikäli kahdella ensin heitetyllä ei saada joukkueiden välistä eroa selville. Heitot mitataan ja yhteismitan perusteella
määritellään tarvittaessa joukkueiden sijoituksia. Voitot ratkaisevat kuitenkin ennen teeheittoja.

Ottelut:
Lohkopelit pelataan niin, että otteluaika on 67 minuuttia + 1 pää. Molempien joukkueiden tulee huolehtia omalta osaltaan, että ottelu etenee
(ensimmäiset heittäjät ovat valmiina kun vastustajan kivi pysähtyy jne). Kun 67 minuuttia on kulunut, joukkueet pelaavat kyseisen pään
loppuun ja vielä yhden pään. Maksimi pituus ottelulle on 7 päätä. Tasapelejä ei ole ja mikäli tilanne on viimeisen pelatun pään jälkeen tasan,
ratkotaan ottelun voittaja yhdellä määrämittaisella heitolla. Joukkue saa valita kuka pelaajista heiton heittää ja lähimmäs nänniä heittänyt
joukkue voittaa ottelun. Viimeksi pisteitä saanut joukkue heittää oman heittonsa ensin.
Sijoitusottelut sekä loppupelit pelataan seitsemän pään peleinä ja ottelun ollessa sen jälkeen tasan pelataan tarvittava määrä jatkopäitä.
SIJOITUSOTTELUISSA (poislukien semit, finaali ja pronssipeli) PELATAAN MUUNNETUILLA SÄÄNNÖILLÄ SITEN, ETTÄ PÄÄN NELJÄLLÄ
ENSIMMÄISELLÄ (2+2) KIVELLÄ EI SAA POISTAA MISTÄÄN (ELI EI PESÄSTÄKÄÄN).

Jään hoito, toimet ennen ottelua ja sen jälkeen:
Olkaa koko joukkue hyvissä ajoin paikalla. Turnausaikataulu on tiukka ja kaikilta joukkueilta tarvitaan apua aikataulussa pysymiseen. Ennen
ottelun alkua joukkueet arpovat hammerin ensimmäiseen päähän. Arvonnan voittanut joukkue voi halutessaan valita myös kivien värin
hammerin sijaan. Joukkueet huolehtivat yhdessä radan jyräyksestä ennen pelin alkua.
Ottelun päätyttyä voittanut joukkue putsaa radan ja huolehtii siitä, että ottelun tulos on merkitty radan päädyssä olevaan tuloslappuun.
Toisen ottelukierroksen jälkeen toivotaan, että joukkueet avustavat oman ratansa t-heittojen mittauksessa.
Radat kingataan aina kahden-kolmen ottelukierroksen välein ja muissa väleissä ne vain peblataan.

Muut säännöt:
Turnauksen tuomarointi hoidetaan järjestelytoimikunnan toimesta. Joukkueiden tulisi pyrkiä ratkomaan mittaukset ja ongelmatilanteet itse.
Miestä vahvemmat juomat nautitaan baarissa tai jossakin muualla, mutta ei jäällä.
Hyvää turnausta kaikille!!!

