Spelargenomgång
Elitseriekval 5-6 april 2014

1. Hjärtligt välkomna till Uppsala och IK Fyris
2. Presentation:
a. Överdomare: Eugen Veszelei
b. Domare: Jeff Martin, Nils-Erik Heldin
c. Tävlingsledning och sekretariat: Jeff Martin och Nils-Erik Heldin
3. Träning
a. Öppen träning: Lördag 08:30 till 09:15 på alla banor för samtliga lag
b. Träning inför alla matchpass på aktuell bana 9 min. Där efter drar en i laget till tee enligt
avståndsmetoden för ”favör av sista sten”. Lag som har ”*” (stjärna) efter sitt namn i bifogat
spelprogram inleder träningspasspass 30 min före matchstart. Det andra laget börjar sina 9 min, 20
min före matchstart. De av lagen som kom närmast tee har favör av sista sten.
4. Banor och stenfärg:
a. Banfördelning enligt spelprogram
b. Stenfärg enligt spelprogram. (Första lag på protokollet spelar svart.)
5. Antal omgångar:
a. 8 omgångar + ev extra omgång
6. Protokoll:
a. Under matchen fyller båda lagen i resultatet per omgång och summerar samt uppdaterar resultattavlan
innan nästa omgång inleds.
b. En av lagmedlemmarna skriver under matchprotokollet och vinnande lag ansvarar för att lämna in till
sekretariatet
7. Mätningar:
a. Av domaren
b. Bona är uppmätta endast mindre avvikelser. Är ni osäkra - begär mätning.
8. Coach anmäls
a. Ska göras inför första matchen till Tävlingsledning/sekretariat.
b. Endast lag med coach anmäld och närvarande har rätt att utnyttja time-out, notera att coachen måste
ansluta till laget annars kommer domaren att starta de 60 sek innan stenen ska spelas så snart ingen
coach ansluter.

9. Timeout:
a. Endast för lag med coach 1 x 1min.
b. Coach måste kontakta domaren innan kontakt med lagen. Domaren följer med och tar tid 1 min. När 10
sek kvar påpekas detta till coachen. Sten spelas inom 60sek.
c. Coach samt ev reserv kan överlägga med laget i paus efter halva matchen.
d. En timeout under varje extraomgång.
10. Tid och långsamt spel:
a. Allt spel dvs både träning och match sätts igång samtidigt på domarens signal.
b. 2 timmar 9 min maxtid för normalt spel i 8 omgångar.
c. Procedur vid långsamt spel:
i. Påpeka att spelet går långsamt
ii. Varna skipern/skiprarna. Domaren tar tid på spelare i lagen
iii. 1:an och 2:an skall spela sin sten inom 45 sekunder – sten tas bort
iv. 3:an och 4:a kan diskutera 2 min sedan måste stenen spelas inom 45 sekunder – sten tas
bort
11. Särspel
a. Om två lag stannar i topp rangordnas lagen med inbördes möte.
b. Om två eller flera lag stannar på samma poäng och placeringarna gäller 2-3, skiljs lagen åt genom
särspel. Mera information av Tävlingsledningen om detta blir aktuellt.
c. Särspel börjar på söndagen den 6 klockan 16:00 om detta blir aktuellt.
12. Praktisk info
a. Fritt trådlöst internet finns att tillgå i hallen
b. Omklädningsrum finns.
c. Kiosk i hallen och matställen runt om. Ingen lunch serveras i hallen.

Eugen Veszelei, Jeff Martin och Nils-Erik Heldin

Elitseriekval 2014
Uppsala 5-6 april 2014
Lag från elitserien 2013-2014
Sundsvalls CK Riksbyggen
Sundbybergs CK Team Zip-Up
Lag från Division 1 Norra
Umeå CK Sandström
Lag från Division 1 Mellersta
Falu CC Choong
Lag från Division 1 Södra
Linköpings CK Pettersson

Spelprogram
Lördag 5 april kl 10:00
2: Linköpings CK Pettersson* – Umeå CK Sandström
3: Sundsvalls CK Riksbyggen* – Sundbybergs CK Team Zip-Up
Lördag 5 april kl 14:00
1: Sundsvalls CK Riksbyggen* – Falu CC Choong
4: Umeå CK Sandström* – Sundbybergs CK Team Zip-Up
Lördag 5 april kl 18:00
1: Sundbybergs CK Team Zip-Up* – Linköpings CK Pettersson
3: Umeå CK Sandström – Falu CC Choong*
*********************************************************************************
Söndag 6 april kl 09:00
2: Falu CC Choong – Sundbybergs CK Team Zip-Up*
4: Linköpings CK Pettersson* – Sundsvalls CK Riksbyggen
Söndag 6 april kl 13:00
1: Linköpings CK Pettersson – Falu CC Choong*
2: Umeå CK Sandström* – Sundsvalls CK Riksbyggen
Söndag 6 april kl 16:00
Ev. särspel

* Lag med (stjärna) efter sitt lagnamn inleder sin träning 30min före utsatt matchtid.

