Lokala regler klubbserie och KM
2010-2011
Generellt gäller Svenska Curlingförbundets (SCF) spel- och ordningsregler samt
tävlingsbestämmelser, med nedanstående förtydliganden, tillägg och undantag.
SCF Regler & Tävlingsbestämmelser gällande from 1 november 2010 finns
anslagna i hallen samt på Svenska CF:s respektive Borlänge CC:s webbplats.

Spelare
Spelare/deltagare ska vara registrerad medlem och måste således ha erlagt
medlemsavgift till Borlänge CC
Det åligger lagets matchkapten för dagen att se till att avgifterna är betalda innan
match startas
I de fall avgift ej betalats av lagmedlem blir följden poängavdrag om 2 poäng eller
diskvalificering.
Inlånad spelare från annat lag:
Måste vara registrerad medlem och måste ha erlagt medlemsavgift till Borlänge CC
Får endast spela i front-end, dvs i positionerna etta eller tvåa
Vid spel med tre man får endast en spelare vara inlånad och måste spela på första
position
Alltså får max två (2) spelare lånas in
Får spela som kapten, dock ej i spelposition tre eller fyra (se punkten ovan)
Om inlånad spelare tillhör ett lag från en högre serie, gäller:
*Dagens lagkapten är ålagd att informera motståndarlaget att man spelar
med en eller två inlånade spelare
*Om inlånad spelare är från en nivå högre serie, så får det andra laget sista
sten i första omgång
*Vid två inlånade spelare från en nivå högre serie ges även en (1)
handicappoäng till det andra laget
*Om inlånad spelare är från en två nivåer högre serie, så får det andra laget
ett (1) handicappoäng och sista sten i första omgången
*Vid två inlånade spelare från en två nivåer högre serie ges ytterligare
en (1) handicappoäng
Dessa två ovanstående regler kan inte tillämpas i efterhand. Det är lagens
ansvar att klara ut detta innan matchstart.
När ett lag inte kommer till spel vid utsatt tidpunkt gäller följande:
1) Laget bestraffas med att få spela första sten i matchens första omgång.

2) Laget bestraffas med förlust av 1 poäng per påbörjad femminutersperiod.
3) Dessutom minskas antalet omgångar enligt följande:
I: 1-10 min. försening: minskning 1 omgång.
II: 11-20 min. försening: minskning 2 omgångar.
.
4) Vi längre än 20 minuters försening har det närvarande laget rätt att avvika och skall
sedan meddela tävlingskommittén. Det är tävlingskommitténs sak att utdömda WO.

Övningsspel innan match
Övningsspel får ej ske på den isbana som är färdig för match, dvs. skrapad, dragen och
pebblad.

Hemmalagets ansvar
Hemmalaget är det lag som står som först utskrivet i matchschemat
Hemmalaget ansvarar för att isen är skrapad, dragen och pebblad innan utsatt tid för
matchstart.

Matchen
Klubbserie A, B
En seriematch spelas över sex (6) omgångar i alla serier
Ingen match, som har en efterföljande match på samma bana, får ta längre tid än
1 h och 50 minuter.
Undantag: Om de lag som ska spela efterföljande match på den banan godkänner
att matchen får slutföras
Lotten avgör vem som får välja att börja spela första sten eller spela sista sten i första
omgången
Mellan 3:e och 4:e omgång får en kort paus om maximalt tre minuter tas
Tänk dock på eventuellt efterkommande match, så att de får börja på utsatt tid
för matchstart
Klubbserie M
En seriematch spelas över åtta (8) omgångar i serie M, vars matcher spelas på dagtid
Lotten avgör vem som får välja att börja spela första sten eller spela sista sten i första
omgången
Mellan 4:e och 5:e omgång får en paus tas.
Pausens längd bestäms av lagen gemensamt. Om detta ej går skall pausen längd
vara lika lång som det lag som ville ha kortast paus. (Ex. om lag A vill ha 20
minuter och lag B vill ha 5 minuter, så blir pausen 5 minuter)
Klubbmästerskap (KM)
En match spelas över åtta (6) omgångar i KM kval
En match spelas över åtta (8) omgångar i KM finalspel

Poängräkning i klubbserietabeller
Match får sluta oavgjort i klubbserierna och ger resp lag 1 poäng (p). Vid seger ges 2p
och vid förlust 0p
Om lag måste särskiljas då totalpoängen är lika efter det att seriespelet är färdigspelat.
Då gäller i prioritetsordning:

1. Flest antal vinster totalt
2. Inbördes möte
4. Mest poäng vid teedragning

3. Särspelsmatch mellan lag

Teedragning
Teedragning genomförs vid angivet datum.

Resultat och serietabeller
Respektive serie A,B spelas med enkelmöten och M spelas med dubbelmöten.
För serie C (nybörjare och företag) är höst och vårserie separata serier, dvs alla lag börjar
om från noll poäng
efter höstserien respektive vårserien. (Detta möjliggör att nya lag kan börja efter nyår)
Det åligger respektive lag att övervaka att rätt resultat rapporteras efter spelad match
Protest mot inskrivet resultat kommer ej att godkännas av tävlingskommittén om
de inkommer mer än 3 veckor efter matchens faktiska speldatum
Resultat och serietabeller uppdateras fortlöpande på BCC webbplats, samt då och då på
anslagstavlan i hallen.

Walk-Over
WO kan enbart utdömas av tävlingsledningen
Alla matcher skall spelas. WO skall i största möjligaste mån undvikas och får endast
ske i samråd med tävlingsledningen. (Not: WO påverkar nämligen oftast fler lag än de
två inblandade lagen)
Uppskjutna matcher som inte spelats innan deadline kommer endera:
att strykas – Inget lag får någon poäng i sådana matcher.
att lottas med viktning, typ Stryktipslottning
att pga. synnerliga skäl att tillåtas spelas vid ett med tävlingskommittén överenskommet
datum.

Deadline
Deadline för omgång 1-8 är 2010-12-31 kl23.59
Deadline för omgång 9-16 är 2011-03-06 kl23.59

Uppflyttning respektive nedflyttning i serie A och B
Serie A
Det lag i serie A vars slutplacering är sist eller näst sist flyttas ned till serie B kommande
säsong
Serie B
Dom två främsta laget i serie B flyttas upp till serie A kommande
säsong
Serie C
Serie C är en företags och nybörjarserie.

Urdragning av lag
Om ett lag drar sig ur (lämnar in plats) en serie inför kommande säsong, så kommer
deras lagplats att fyllas upp av:
I första hand de lag som var med samma (övre) serie föregående säsong, men hamnade
på nedflyttningsplats
I andra hand trean, fyran, femman osv. från underliggande serie
Ovanstående kan även tillämpas om antalet lagplatser utökas i en serie

Tvist
Avgörs i första hand mellan matchens kaptener.
I andra hand behandlas tvister av tävlingsledningen (utsedd av Borlänge Curling Clubs
styrelse), alternativt styrelsen själv.

Undantag
Undantag från dessa lokala regler kan göras av tävlingsledningen om anledningen är
välgrundad. Sådana undantag behandlas av tävlingsledningen (utsedd av Borlänge
Curling Clubs styrelse), alternativt styrelsen själv.
Dessa regler och anvisningar gäller från och med den oktober 2010, tillsvidare.

Efter fullföljd säsong ska följande kategorier omnämnas på en tavla i klubbhuset:
1. Vinnaren av klubbmästerskapet kallas klubbmästare. Lagnamn samt deltagande
personer i laget noteras
2. Vinnaren av klubbserie A efter en hel säsong kallas seriemästare. Lagnamn samt
deltagande personer i laget noteras
3. Vinnaren av figurserien kallas figurmästare. Namn på personen noteras.

/Tävlingsledningen BCC, oktober 2010

