Umecurlen 31/10-1/11 2020
Umeå Curlingklubb hälsar er välkomna till årets upplaga av Umecurlen.
Vi har i år åtta deltagande lag.

Spelform:
Gruppspel fördelat på två grupper med fyra lag per grupp.
-A-slutspel för lagen på plats 1-2 i respektive grupp
-B-slutspel för lagen på plats 3-4 i respektive grupp

Alla matcher spelas i bäst av sex omgångar.

Tre poäng vid seger vid full tid. Om det är oavgjort efter sex omgångar görs teedragning
om segern. Lagen spelar då var sin sten (valfri hand), närmast tee vinner. Seger efter
teedragning ger två poäng, förlust efter teedragning en poäng. Om det inte går att skilja
lagen efter en teedragning görs proceduren om med andra spelare. Mätinstrument för att
mäta avståndet finns tillgängligt.

Vid oavgjort resultat i slutspelet spelas skiljeomgång.

För rangordning i gruppen gäller i tur och ordning:
Flest antal poäng, inbördes möten, teedragning.
Teedragning enligt poängmetoden sker efter första matchpasset.

Startavgift 1000 kr/lag betalas in på pg 205511-9 före tävlingsstart alternativt swishas till
123-161 19 87 .

Priser till de tre bästa lagen.
Vid eventuella frågor: tavling@umecurling.se

Riktlinjer Covid-19
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Start på tre spelare tillåts.
Stenarna rengörs inför varje matchpass
Lag kommer ombytta till matchstart. Minimera tiden ni spenderar i omklädningsrummet.
Poängtavlor uppdateras av viceskippern i laget som spelar med röda stenar.
Inga restriktioner för antal sopare.
Sopning är endast tillåten för det spelande laget. Skipper/vice skipper för icke spelande lag står
bakom hacket till dess alla stenar har stannat.
Lag får endast sopa egna stenar bakom tee.
Lag med sista sten i omgången river boet.
Publik tillåts inte på arenan.
Prisutdelning görs enskilt till lag, priser till de tre bästa lagen samt segraren i B-slutspelet.

Kom ihåg!
● Kom aldrig till curlinghallen om du har symptom, inte ens lindriga symptom
● Tvätta händerna regelbundet, ta för vana att alltid tvätta händerna vid ankomst till hallen.
Handsprit finns också utplacerat i hallen.
● Nys och hosta alltid i armvecket.
● Var noga med vilka stenar som är dina och spela samma stenar varje omgång.

Mvh Tävlingskommittén Umeå CK

Gruppindelning

Grupp A
A1 E.Nygren, UCK

Grupp B
B1 Janssen, UCK

A2 Edenhagen, LCK
A3 What You Want, UCK
A4 J. Nygren, UCK

B2 Eriksson, SCK
B3 Curlingföräldrar, UCK
B4 Lundmark UCK

Spelprogram Umecurlen 2020
Bana A

Bana B

Lördag 10.00

A1-A2

Lördag 13.30
Lördag 15.30
Söndag 9.00
Söndag 12.00

Bana C

Bana D

Bana E

A3-A4

B1-B2

B3-B4

B1-B3

B2-B4

A1-A3

A2-A4

A2-A3

A4-A1

B2-B3

B4-B1

Semifinaler A- och B-slutspel
Finaler och match om tredje plats A- och B-slutspel

Bana F

