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Kausi käynnistyi
Hyvinkään paikallissarja saatiin vihdoinkin käyntiin maanantaina 26.10.
Lämpöinen syksy vei kauden aloitusta tavoiteltua pidemmälle. Kausi
käynnistettiin 18 joukkueen voimin kahdessa eri lohkossa. Joukkueet
pelaavat alkusarjassa yksinkertaisen sarjan, jonka jälkeen neljä parasta
joukkuetta jatkavat ylemmässä loppusarjassa. Lohkojen viidennet
pelaavat keskinäisen ottelun, jonka voittaja pelaa myös ylemmässä
loppusarjassa. Loput joukkueet pelaavat alemmassa loppusarjassa.
Loppusarjoihin tulee aloituspisteitä joukkueille seuraavasti: Alkulohkon
voittajalle 3, toiselle 2, kolmannelle 1 piste. Alempaan loppusarjaan
tulee aloituspisteitä seuraavasti: ylemmän loppusarjan karsinnan
hävinnyt 4, kuudes 3, seitsemäs 2 ja kahdeksannelle joukkueelle 1
piste

Suomen Curlingliitto

Huomatkaa, että pelit alkavat aina parittomina tunteina radalla yksi ja
parillisina tunteina radalla kaksi. Tällä tavoin saadaan etenkin arkiiltoihin useampia laatuvuoroja.

Yhteistyökumppanit

Jäsentarjous pilatekseen

Hyvinkään Pilates-sali Oy
HCC aloittaa yhteistyön Hyvinkään Pilatessalin kanssa. Seura tarjoaa
jäsenilleen mahdollisuuden testata tätä suosittua kehon
kunnossapitomuotoa ja on varannut neljänä marraskuun sunnuntaina
pilatessalilta kellon ajan 15:45-16:45. Ensimmäinen vuoro tulee jo
hyvin nopeasti tulevana sunnuntaina 1.11.2015. Nämä neljä vuoroa
ovat HCC jäsenille ilmaisia.
Kokeilujakson jälkeen Hyvinkään pilatessali tarjoaa HCC:n jäsenille 11
kerran lipun 100€ hintaan (normaali hinta n.160€)
Ilmoittautuminen tunnille suoraan Hyvinkään pilates-salille joko
sähköpostilla info@hyvinkaanpilatessali.fi tai puhelimella 0400-677 229
Lisäinfoa pilateksesta oheisesta linkistä
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pilates

Poikien SM-kisat
Poikien SM-kisat järjestetään Hyvinkään curlinghallissa 31.10.1.11.2015. Pelien aikataulut näet oheisesta linkistä

Oheiskilpailut keilailu
Lauantaina 28.11.2015 järjestetään oheiskilpailujen seuraava erä
seuran sisäisellä keilailuturnauksella Hyvinkään keilailuhallilla. Turnaus
vietetään pikkujoulujen hengessä, joten halukkaat voivat nauttia glögit
muiden curlingpelaajien kanssa. Ilmoittautumiset 24.11.2015 mennessä
osoitteeseen hallitus@hyvinkaancurling.fi

Avoimet peli-illat
Kauden ensimmäinen avoin peli-ilta järjestetään perjantaina
20.11.2015 kello 18 alkaen. Tavoitteena on pelata kerran kuussa aina
perjantaisin ja tarkoituksena on aina arpoa illan joukkueet ja pelata
pienimuotoinen turnaus

Yhteystiedot
http://www.hyvinkaancurling.fi
hallitus@hyvinkaancurling.fi

HCC tulevaisuusseminaari
Seura järjestää aivoriihen, jossa jänenistön kanssa mietitään HCC:n
strategisia painopisteitä. Tilaisuus järjestetään perjantaina 27.11.2015
kello 17:00 alkaen. Paikkana on Rytkön leirialue, jossa voi tarvittaessa
yöpyä. Ilmoittautumiset 24.11. mennessä hallitus@hyvinkaancurling.fi

