Statuter klubbserie M
Serien spelas enligt Svenska Curlingförbundets regler, "Regler”
(gällande från 1 november 2011).
Deltagare i serien skall ha fyllt/fylla 60 under året eller vara äldre.
Poängräkning
Match får sluta oavgjort och ger resp lag 1 poäng (p). Vid seger ges 3p
och vid förlust 0p

Statuter Veteran-KM (VKM)
Serien spelas enligt Svenska Curlingförbundets regler, "Regler”
(gällande från 1 november 2011). Rätt att deltaga har de lag som spelat i M serien.
VKM spelas utan handicap.
Matcherna spelas över åtta (8) omgångar. Lotten avgör vilket lag som får bestämma vilka som skall
börja . Mellan 4:e och 5:e omgång får en paus tas. Pausens längd bestäms av lagen gemensamt.

Kvalet spelas i två serier (A och B) där alla möter alla. I A-serien spelar de lag som ligger på udda
plats i M-serien efter att den färdigspelats och i B-serien de på jämna platser. De två bästa lagen i
vardera serie går vidare till slutspel.
Poängräkning
Match får sluta oavgjort och ger resp lag 1 poäng (p). Vid seger ges 3p
och vid förlust 0p
Om lag måste särskiljas då totalpoängen är lika gäller i prioritetsordning:
1.
2.
3.
4.

Flest antal vinster inbördes i gruppen med samma antal poäng.
Inbördes möte
Teedragning
Särspel om det gäller första- eller andraplatsen

Slutspelet spelas enligt spelschemat:
1:a Kvalgrupp A
2:a Kvalgrupp B
1:a Kvalgrupp B
2:a Kvalgrupp A
Om 3:e plats

Match får inte sluta oavgjort. Om ställningen är lika efter åtta omgångar, förlängs matchen med en
omgång åt gången till dess att något lag vunnit matchen.

Lån av spelare
Lån av spelare är tillåtet om den lånade spelaren normalt spelar etta eller tvåa i sitt ordinarie Mserie lag.
Inlånad spelare måste spela som 1:a. Max en spelare får lånas in. Lånet måste godkännas av
motståndarlaget.

Uppskjuten match
Om en match inte kan spelas vid ordinarie speltillfälle skall den bokas om till annan tid än de som
är reserverade för veteranspel.

