Vårserien 2019
ny 2019-01-20

Spelprogram

Vårserien 2019
ny 2019-01-20

Lag, banor och spelveckor grundserien

Vårserien 2019
ny 2019-01-20

lag

lagledare

tel hem

tel mobil

mejladress

Ajsking

Ulf Engström

08-55010185

0707410184

ulf@skoltradgarden.se

BlixSten

Lars Blixt

08-53252981

0707309348

lars.blixt@live.se

0733699233

taras@kth.se

0706337852

tomasvarpa@tele2.se

0732559165

john.darling@telia.com

08-55060469

0709154179

toblar23@hotmail.se

08-55441133

0703076918

famham@telia.com

0730330949

ove-lommered@hotmail.com

0709677021

viktorgustafsson_91@hotmail.com

0705460608

tommy@malarboden.nu

Botvid
Carlsson
Darling
Fors Måleri
Go-For-Win
Grus
Gustafsson
Målarboden

Taras
Kentrschynskyj
Tomas
Carlsson

08-55240008

John Darling
Torbjörn
Larsson
Annette
Hamberg
Ove
Lommered
Viktor
Gustafsson
Tommy
Zettervall

NMC Produkter

Bo Jonsson

08-7701177

0732553360

bo.jonsson@nmcprodukter.se

Ohlsson

Lars Ohlsson

08-55018083

0706664168

lohlsson@bredband.net

OneCorner

Claes
Dahlberg

08-55247595

0707668644

claes@redovizarna.se

Pershagen

Guy Adsjö

08-55245704

0705893851

guy.adsjo@comhem.se

Sopranos

Nils Hult

08-55065317

0705881950

nils.hult@scania.com

Steen Harri
Curling

Peter Bradford

0703644606

peter@edlingbradford.se

0708395750

mtynnsjo@gmail.com

0705734313

lars.m.hanson@gmail.com

0708658146

guybritt@telia.com

0708305705

mathias@steininger.se

0761063057

bo.y.hammarstrom@gmail.com

Stenkrossarna
Svensk
Styrteknik
Team JoJo
V-Kompetens
Viksbergs Eagles

Mårten
Tynnsjö
Lasse
Hansson
Guy
Johansson
Mathias
Steininger
Bo
Hammarström

08-183041

08-55155000

Ädelstenarna

Åsa Hedh

08-55065564

0761045601

asa.hedh@gmail.com

Ölander

Håkan Ölander

08-55035698

0705778804

hakan.olander@hotmail.com
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Tävlingsregler
Grundserien
§ 1. Seriespel där alla möter alla en gång gruppvis.
§ 2. Vinst ger 2 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.
§ 3. Vid lika poäng avgör 1) inbördes möte(n) 2) Bäst avslutning på serien (flest poäng i sista matchen; i näst
sista matchen; etc). (Detta ersätter särspel/teedragning.)
Slutspel och kvalspel
§ 4. De fyra bästa i grupp A går till slutspel med semifinaler, match om tredje-fjärde plats samt final.
§ 5. Segrarna i grupp B och C går upp i närmast högre serie. Sista lag i grupp A och B flyttas ned i närmast
lägre serie. Övrig upp- och nedflyttning avgörs i kvalspel enligt nedanstående paragraf.
§ 6. Kvalspel A-B: 3:an från slutet i grupp A möter trean i grupp B. 2:an från slutet i grupp A möter tvåan i
grupp B. Dessa två matcher kvalificerar för spel i grupp A, med undantag för vad som anges i
nedanstående paragraf. Kvalspel B-C enligt samma modell.
§ 7. Om lag hoppar av eller tillkommer kommer grupperna att hållas jämnstora vilket kan innebära att fler
eller färre än två kvalande lag placeras i den högre serien. De kvalande lagen rangordnas i sådana fall,
eller vid andra typer av omläggning av serierna, enligt följande:
1. Seger i kvalmatch.
2. Placeringen i grundserien, om berörda lag spelat i samma serie.
3. Lag från lägre serie över lag från högre serie.
Matchen
§ 8. Samtliga matcher spelas i 6 omgångar.
§ 9. Matcher kan sluta oavgjort, utom i slutspel och kvalspel där en skiljeomgång i så fall spelas.
§ 10. Laget måste bestå av minst tre spelare, varav minst två från det egna laget. Reserv(er) får endast spela
som etta (och tvåa) och får inte skippa.
§ 11. Lotten avgör vem som börjar eller väljer färg på stenar.
Speldatum
§ 12. Samtliga matcher spelas på utsatt tid. Vid speciella fall får match skjutas upp – dock högst en vecka från
ordinarie speldatum. Fyll annars i WO (resultat 6-0) i protokollet.
§ 13. Om resultat (eller W.O) ej fylls i inom en vecka efter ordinarie speldatum skrivs resultatet i matchen till
1-1, en poäng åt vartdera laget.
§ 14. Ingen match får spelas efter den sista omgången i grundspelet. I matcher vars resultat ej fyllts i senast
det datumet skrivs resultatet till 1-1.
§ 15. Slutspelsmatcher och kvalmatcher får ej skjutas upp.
Banvärd
§ 16. Det är banvärdarnas ansvar att förbereda isen och plocka fram matchprotokoll. Det är varje lags plikt att
genom utbildning och övning skaffa tillräcklig kunskap för att förbereda isen för spel. Det lag som ännu
inte behärskar det ska skaffa hjälp från andra lag.
Övrigt
§ 17. Resultat och serietabeller kommer fortlöpande att uppdateras på hemsidan, samt då och då på
anslagstavlan. Det åligger varje lag att övervaka att rätt resultat skrivs i. Alltför sent inkomna protester
mot iskrivna resultat kommer inte att godkännas av tävlingskommittén.
§ 18. Deltagare skall vara registrerad medlem i klubben och ha betalt årsavgift. I fall där avgift ej är betald kan
följden bli poängavdrag eller i värsta fall diskvalifikation. Det åligger lagets kapten att se till att
avgifterna är betalda.

