Curlingin naisten SM-sarjan säännöt kaudella 2010-2011
Pelijärjestelmä
Sarja pelataan siten, että kaikki kahdeksan (8) joukkuetta pelaavat mestaruussarjassa.
Lopullinen aikataulu:
 19. – 21.11.2010
 21. – 23.1.2011
 11. – 13.2.2011
 24. – 26.2.2011
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Kangasniemi
Peurunka
Oulunkylä
Vierumäki

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 teeheiton sen jälkeen kun joukkueen muut pelaajat ovat suorittaneet tee-heittonsa.
Tiebreak-otteluita pelataan seuraavalla tavalla, jos niin mainitaan. Kahden joukkueen päätyessä
tasavoittoihin, pelaavat joukkueet tibreak-ottelun keskinäisen paremmuuden selvittämiseksi.
Kolmen tai useamman joukkueen päätyessä tasavoittoihin, pelaavat yllä mainitulla tavalla sijoitetut
viimeinen ja toiseksi viimeinen joukkue tiebreak-ottelun, jonka voittaja pelaa kolmanneksi
viimeiseksi sijoitettua joukkuetta vastaan tiebreak-ottelun. Näin jatketaan, kunnes tasavoitoissa
olevien joukkueiden keskinäinen paremmuus on saatu selvitettyä.

Mestaruussarja
Osallistuvat joukkueet: Vogt, Kölhi, Puranen, Malmi, Harjunpää, Hippi, Autio ja Markkanen
Pelisysteemi: kaksinkertainen Round Robin, kaksinkertainen neljän (4) joukkueen ylempi
loppusarja ja yksinkertainen 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.

Suomen mestari on se joukkue, jolla on sarjan päätyttyä eniten voittoja. Mikäli mestaruutta
ratkaistaessa kahdella joukkueella on yhtä paljon voittoja, pelaavat ne Playoffin paras kolmesta –
systeemillä, jonka voittaja on Suomen mestari. Mikäli kolme joukkuetta päätyy tasavoittoihin,
pelaavat yllä mainitulla tavalla sijoitetut toinen ja kolmas joukkue semifinaalin, jonka jälkeen
ensimmäseksi sijoitettu ja semifinaalin voittanut joukkue pelaavat Playoffin paras kolmesta –
systeemillä, jonka voittaja on Suomen mestari. Mikäli neljä joukkuetta päätyy tasavoittoihin,
pelataan semifinaalit yllä mainitulla tavalla sijoitettujen ensimmäisen ja neljännen joukkueen
välillä, sekä toisen ja kolmannen joukkueen välillä. Semifinaalien voittajat pelaavat Playoffin paras
kolmesta –systeemillä, jonka voittaja on Suomen mestari. Semifinaalien häviäjät pelaavat
pronssiottelun.
Muut tasavoittoihin päätyneet joukkueet pelaavat tarvittavan määrän tiebreak-otteluita keskinäisen
paremmuuden selvittämiseksi.

Jatko kaudelle 2011-2012
Naisten mestaruussarjan viisi (5) parasta joukkuetta saavat varmuudella paikan ensi kauden
mestaruussarjassa. Naisten SM-sarjan pelijärjestelmä kaudella 2011-2012 ratkaistaan myöhemmin.
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