Curlingin SM-sarja 2010-2011, kutsu
Curlingin Suomen mestaruus ratkaistaan SM-sarjassa. SM-sarjan sarjajako ja pelisysteemit julkaistaan
ilmoittautumisen jälkeen. SM-sarjassa sovelletaan yleisiä SM-kilpailuiden sääntöjä ja tarkemmat SMsarjaa koskevat säännöt toimitetaan erikseen ilmoittautuneille joukkueille.
SM-sarjan alustava aikataulu:
22. – 24.10.2010
Avoin karsinta, 1. osa (miehet) ja Mestaruussarjakarsinta (miehet), Kangasniemi
12. – 14.11.2010
Avoin karsinta, 2. osa (miehet), Peurunka
19. – 21.11.2010
Mestaruussarja (miehet + naiset), Kangasniemi
10. – 12.12.2010
I- ja II-divisioona (miehet), Peurunka
21. – 23.1.2011
Mestaruussarja (miehet + naiset), Peurunka
11. – 13.2.2011
Mestaruussarja (miehet + naiset), Oulunkylä
24. – 26.2.2011
Mestarussarja (miehet + naiset), Vierumäki
25. – 27.3.2011
I- ja II-divisioona (miehet), Vierumäki
Suomen Curlingliiton ja Goldline Curlingin mahdollisen yhteistyön jatkuessa tulevilla edustusjoukkueilla
(naiset ja miehet) on halutessaan mahdollisuus saada Goldline Curlingilta käyttöönsä ilmaiset kengät,
harja, housut ja pelihanskat. Ottaessaan nämä tuotteet käyttöönsä kyseinen edustusjoukkue sitoutuu
käyttämään näitä varusteita kaikissa kansainvälisissä sekä kansallisissa kilpailuissa.

Miesten SM-sarja
Kauden 2009-2010 miesten mestaruussarjan viisi (5) parasta joukkuetta sekä I-divisioonan voittanut
joukkue pelaavat suoraan miesten mestaruussarjassa. Loput kaksi (2) mestaruussarjapaikkaa ratkaistaan
kauden alussa pelattavassa SM-karsinnassa siten, että yksi mestaruussarjapaikka ratkaistaan
mestaruussarjakarsinnassa ja toinen mestaruussarjapaikka ratkaistaan kaksivaiheisessa avoimessa
karsinnassa, samoin kuin mahdollisten poisjääntien myötä vapautuvat paikat.
Miesten I-divisioonassa pelaavat avoimen karsinnan 2. osan karsiutuvat joukkueet. Lisäksi Idivisioonapaikan saavuttaa avoimen karsinnan 1. osan parhaiten menestyt joukkue (tai menestyneet
joukkueet). Tarkemmat tiedot SM-karsinnasta ja joukkueiden jakautumisesta eri sarjatasoille selviävät
ilmoittautumisen päätyttyä.
Mestaruussarjan voittaja on Suomen mestari ja saa edustusoikeuden vuoden 2011 EM-kilpailuihin.

SM-karsinta
Mestaruussarjakarsintaan osallistuvat kauden 2009-2010 mestaruussarjan sijoille 6-8 sijoittuneet
joukkueet sekä I-divisioonan sijalle 2 sijoittunut joukkue. Mikäli paikan mestaruussarjakarsinnassa
omaava joukkue ei ilmoittaudu SM-sarjaan, ratkovat jäljelle jääneet joukkueet mestaruussarjapaikan
keskenään. Jos mikään paikan mestaruussarjakarsinnassa omaavista joukkueista ei ilmoittaudu SMsarjaan, siirtyy mestaruussarjapaikka jaettavaksi avoimessa karsinnassa. Joukkueita ei ole velvoitettu
osallistumaan mestaruussarjakarsintaan vaan joukkue voi halutessaan ilmoittautua suoraan Idivisioonaan.
Avoimen karsinnan 2. osaan suoran paikan saavat
 mestaruussarjakarsinnasta karsiutuneet joukkueet,
 kauden 2009-2010 I-divisioonan sijoille 3-5 sijoittuneet joukkueet,
 kauden 2009-2010 II-divisioonan voittanut joukkue.
Lisäksi avoimen karsinnan 2. osaan saavuttavat paikan avoimen karsinnan 1. osan parhaiten menestynyt
joukkue (tai parhaiten menestyneet joukkueet).
Avoimen karsinnan 1. osaan eivät osallistu
 kauden 2009-2010 mestaruussarjan 5 parasta joukkuetta,
 kauden 2009-2010 I-divisioonan voittanut joukkue,
 avoimen karsinnan 2. osaan suoran paikan saavat joukkueet.
Loput joukkueet osallistuvat avoimen karsinnan 1. osaan ellei joukkue halua ilmoittautua suoraan
alimmalle sarjatasolle osallistumatta SM-karsintaan.
Kaikki ilmoittautuneet joukkueet sitoutuvat pelaamaan kauden kaikki ottelut, vaikka tavoiteltu sarjataso
jäisikin karsinnassa saavuttamatta. Joukkueet myös sitoutuvat otteluiden pelaamatta jättämisestä
seuraaviin sanktioihin.

Naisten SM-sarja
Kauden 2009-2010 naisten mestaruussarjan viisi (5) parasta joukkuetta pelaavat suoraan naisten
mestaruussarjassa. Takemmat tiedot joukkueiden jakautumisesta eri sarjatasoille selviää lopullisesti
ilmoittautumisen päätyttyä.
Mestaruussarjan voittaja on Suomen mestari ja saa edustusoikeuden vuoden 2011 EM-kilpailuihin.

Otteluiden määrä ja alkamisajankohta
Riippuen sarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä, SM-sarjaviikonloppuina ensimmäinen
ottelukierros alkaa perjantaisin pääsääntöisesti klo 12-16, mutta joukkueiden on varauduttava
aikaisempaankin aloitusajankohtaan. Kaikille eri sarjoihin osallistuville joukkueille tulee kauden aikana
yhteensä noin 14-20 ottelua, joiden lisäksi mahdollisia karsintojen otteluita.

Osallistumismaksu
SM-sarjan osallistumismaksu selviää ja laskutetaan osallistujilta myöhemmin, mutta on korkeintaan 800
euroa/joukkue.

Ilmoittautuminen
Joukkueeseen on ilmoitettava vähintään viisi (5) ja enintään kuusi (6) pelaajaa. SM-sarjaan
ilmoittautuminen, josta ilmenee joukkueen pelaajien nimet sekä kapteenin nimi yhteystietoineen
(puhelinnumero, sähköposti) tapahtuu Curlingliiton nettisivuilta http://www.curling.fi/ löytyvän
ohjeistuksen mukaisesti. Ilmoittautuminen koskee kaikkia joukkueita.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on lauantaina 18.9.2010.

Mahdollisia kysymyksiä, tiedusteluja ym. voi esittää osoitteeseen liitto.kilpailuvaliokunta(at)curling.fi
Toivotamme menestystä ja hyvää kauden alkua!
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