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Joukkue muodostuu “any two curlers”. Joukkueessa saa olla varapelaajia
Pelit ovat 8 pään mittaisia
Ennen peliä joukkueet sopivat suojakiven paikan. Jos joukkueet eivät pääse
yhteisymmärrykseen käytetään paikkaa numero 4
Joukkueet arpovat ennen pelin alkua harjoitusvuoron. Ensimmäiseksi harjoitteleva joukkue saa valita kivien värin.
Joukkueen jäsenet heittävät yhden harjoitusheiton ja tämän jälkeen molemmat heittävät t-heitot
(ensin myötäpäivään ja sitten vastapäivään). Pienemmällä yhteenlasketulla tuloksella oleva joukkue saa valita ottaako
hammerin ensimmäiseen päähän
Pelit on aikataulutettu arkisin 17-22 ja viikonloppuisin 09-22
» Covid-19 vuoksi porrastamme pelien aikataulua siten että mahdollisimman vähän kontakteja tulee eri
joukkueiden välillä
» Pyri tulemaan paikalle vain hieman ennen oman vuorosi alkua
Joukkueet arpovat ennen pelin alkua hammerin. Aloittava joukkue saa valita kivet
Sarjapelien pakkasraja on -15ºC, joka todetaan pelin aloitushetkellä curlinghallin lämpömittarista. Peliä ei
tässä tapauksessa tarvitse pelata ja joukkueet sopivat yhdessä uuden peliajan. Peli perutaan aina yhteistyössä
vastustajajoukkueen kanssa.
Peliaikatauluissa on hyvin tilaa, koska pelit on aikataulutettu normaalin curlingpelin mittaiseksi. Joukkueet pystyvät
pelaamaan sekä harjoitukset että pelit. Yhteensä aikaa menee noin 1h30min, kun pelitahti on kohtuullisen ripeää.
Vastustajajoukkueen kapteeni voi puuttua ajanpeluuseen pyytämällä nopeuttamaan peliä
10 min ennen pelivuoron päättymistä EI saa aloittaa uutta päätä, jos samalle radalle on aikataulutettu seuraava peli.
Jos rata on tyhjä, niin pelataan normaalisti 8 pään peli
Peruuntuneet pelit tulee poistaa varausjärjestelmästä viimeistään edellisenä päivänä. Pelin perunut joukkue etsii ja
varaa uuden peliajan, joka sopii vastustajalle.
Yleisesti käytetään maailman curlingliiton sääntöjä
Curlinghallin avaimen saa tarvittaessa jäähallin vahtimestareilta
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Jäänhoitoryhmä ajaa jään päivittäin ennen ensimmäistä pelikierrosta
Joukkueiden tulee putsata ja peblata jää ennen ennen peliä

Covid-19
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Huomioi seuran lähettämä erillinen Covid-19 ohjeistus

Sarjaohjelma
ȩ
ȩ

Sarjaohjelma yhteyshenkilötietoineen lähetetään joukkueiden yhteyshenkilölle ennen kautta. Se syötetään
ratavarausjärjestelmään seuran hallituksen toimesta, jonka jälkeen joukkueet voivat itse sopia pelien siirroista
Jokaiselle joukkueelle luodaan omat tunnukset ratavarausjärjestelmään

Ranking
Joukkueiden sijoitus lasketaan seuraavalla tavalla:
1.		
Pisteet
2.		
Keskinäinen ottelu
3.		
Voittojen määrä
4.		
Kivipisteiden erotus
Tasapisteissä oleva joukkue ei voi pudota ylemmästä loppusarjasta tai pudotuspeleistä ilman uusintapeliä
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Pelit alkavat 19.10.2020 (säiden salliessa)
Ensin pelataan yksinkertainen sarja, jonka jälkeen sijoitusten perusteella jaetaan joukkueet ylempään (5) ja alempaan
(5) loppusarjaan
Ylemmässä loppusarjassa pelataan yksinkertainen sarja, jonka jälkeen sijoitusten perusteella semifinaalit 1/4 ja 2/3
Semifinaalien voittajat menevät finaaliin ja hävinneet taistelevat pronssista
Semifinaali ja finaali pelataan Finnish Bonspielin yhteydessä jäähallissa
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Pelitulokset ilmoitetaan joko tekstiviestillä tai whatsapp-viestillä Jussi Koivistolle 050-5964757
Voit ilmoittaa tuloksen myös seuran nettisivuilta löytyvän linkin kautta
http://hyvinkaancurling.fi/paikallissarja/ottelutulokset/
Ottelutulokset ja sarjataulukot löytyvät Suomen Curlingliiton sivuilta

