Spelregels Curling Competitie IJsbaan Apeldoorn

Hoe en wat? De Curling Competitie IJsbaan Apeldoorn
Voor ons geen bezempjes…maar wat dan wel?
Hieronder de basisbeschrijving van de Curling Competitie voor ondernemers.
Teamsamenstelling
Een curlingteam bestaat in de meest ideale samenstelling uit 4 personen (ivm met de vier te
werpen stenen). Bestaat je team uit 3 personen, dan gooit één speler twee keer. Bestaat je
team uit vijf personen, dan zul je moeten rouleren.
Starten
We beginnen alle avonden om 19:00 uur. Vanaf 18:30 is de baan open. Vanaf 19:00 staat er
op een daghap op de baan. Geef je op aan te kunnen vallen!
De baan
De ijsbaan is opgesplitst in twee banen. Op elke baan spelen twee teams tegen elkaar. Er
spelen dus 4 teams tegelijkertijd op de baan.
De wedstrijd
Er staan twee teams op een baan, welke tegen elkaar een partij gaan spelen. Eén team
speelt met de stenen met de kleur rood het andere team met de stenen met de kleur blauw.
De kleurverdeling wordt vóór aanvang van de partij aangeduid door de scheidsrechter. De
teams beginnen om de beurt een steen te gooien. Dit gebeurt vier keer. Zo gooit elke speler
één steen (totaal in een partij worden er dus acht stenen gegooid).
De steen wordt vanaf de werplijn (startblok) in één keer naar de andere zijde van de baan
geschoven en wel zo dicht mogelijk bij het middelpunt van de cirkel aan het einde van de
baan. Na 8 stenen (4 rood en 4 blauw) wordt er bekeken welke kleur steen het dichtst bij het
middelpunt ligt. Deze is de winnaar. Het team welke de winnende kleur gegooid heeft
verdiend een punt.
Zo spelen de teams in drie partijen (3 x 8 stenen) een wedstrijd. Het team welke van de drie
partijen twee keer het meest dichtbij het middelpunt van de cirkel heeft gelegen wint. Zo
kan een mogelijke uitslag zijn 2-1, 3-0 etc.
Let op! Een steen welke kantelt tijdens de worp of de achterzijde van de baan raakt, wordt
niet meegeteld in de wedstrijd. Deze zal dan ook van de baan verwijderd worden.
De competitie
De competitie bestaat uit voorronde-avonden en de finaledagen. Iedre team schrijft zich in
voor sowieso 2 à 3 voorronde-avonden en speelt de finaledagen! Elk team speelt dus mee in
de finale. De prestatie van de voorronde-avonden is bepalend voor de starttijd op de
finaledag. Dat wil zeggen dat het winnen van een voorronde-avond een walk-over oplevert
voor de finaledag op zondag. Dit betekent een latere instroom: extra stimlans voor de
uitslapers.
De finale
De finale wordt gespeeld door middel van een schema vergelijkbaar met een
tennisschema. Ieder team maakt kans de finale te winnen. In een eerste poule speelt ieder
team voor een vervolg in de winnaars- of de verliezerspoule. Vanaf dat moment werken we
volgens een knock-outsysteem. Ieder team speelt in de finale dus sowieso twee keer.

