Tävlingsregler och information
Välkommen till årets första klubbserietävling

Kvartersen 1
Start måndag 21 september 2020

- Måndagar är tävlingsdag och vi spelar 6 omgångar
- Tävlingen spelas i 5 veckor
- Matcher får sluta oavgjort
- Nybörjarlag får 1 poäng per första års-nybörjare och max 3 poäng att starta med.
- Vi spelar måndagar med start den 21 september och sista speldag den 28 oktober.
- Alla lag möter inte varann. Spelordningen är lottad.
- Flest poäng vinner tävlingen. (Vid lika poäng gäller: 1. Inbördes möte, 2 stenskillnad.)
Läs noggrant igenom detta.
Er närvaro i hallen ska präglas av försiktighet:
Banorna får olika starttider för att inte det ska bli så många i omklädningsrum och på
perronger.Vi får inte komma tidigare än 15 minuter före utsatt tid. Vi kommer att ställa fram
handsprit och handskar vid entrén. Vi får sprida ut oss på våningarna för att byta om på
fötterna. Vi får spritade våtservetter att rengöra handtag på stenar med före match. Ni
spelar bara med det stenpar ni själva efter lagets spelordning valt. Endast ett lag i taget får
vistas på spelytan. Lag som inte har sten avvaktar att motståndare spelat sin innan de går
ut på spelytan. Ingen sopning av motståndares stenar är tillåtet. Lagen får bara använda
sig av en sopare åt gången. Den andre får följa med stenen och ägna sig åt
fartbedömning. Ingen folksamling i boet får förekomma. Endast den som skippar får
beträda boet plus den som sopar fram aktiv sten hit. Det lag som spelar sista sten i
omgång rensar boet med hjälp av sopar och fötter.
VIKTIGT! Från och med den här säsongen måste spelare införskaffa egna skor. Spelare
som tidigare kontinuerligt lånat klubbens uthyrningsskor får bara göra det fram till sista
oktober och måste noggrant sprita dessa invändigt efter användning. Styrelsen är gärna
behjälplig med skoköp. För ändamålet sätter vi upp en "köp och sälj curlingutrustning" på
anslagstavla i övervåning.

Tävlingsansvarig

