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Informatie deelname curlingcompetitie

Beste deelnemer,
Wij zien uit naar uw deelname aan de curlingcompetitie. In deze brief informeren wij u graag over de
curlingcompetitie.
Locatie
De ijsbaan bevindt zich op het evenemententerrein, naast het muziekhuis.
Programma
Graag ontvangen wij u als aanvoerder (in curlingterminologie: “de Skip”) en uw team 15 minuten
voor de aanvang van uw eerste wedstrijd. De starttijden van uw poulewedstrijden zijn in het
overzicht ‘aanvangstijden poulewedstrijden’ bijgevoegd. Zorg dat uw team op tijd aanwezig is !!
U dient zich te melden bij het kantoortje bij de ijsbaan en daar tevens de deelnamekosten van
€ 15,00 per team te betalen. Het bedrag kunt u uitsluitend contant betalen. Na een korte
(her)introductie van de spelregels zullen de wedstrijden exact op de aangegeven tijd aanvangen.
Kleding en attributen
Belangrijk om te vermelden is dat er tijdens het curling géén schaatsen worden gedragen. Wij
adviseren u stevige en sportieve schoenen te gebruiken. Voor het spel zelf kunt u uw eigen bezem
meenemen waarmee u de baan voor de ketels vrijmaakt. Wellicht bent u overtuigd dat juist úw
bezems uw team naar de overwinning kan vegen. Daarnaast kunt u zich het beste warm aankleden
door meerdere lagen kleding aan te trekken waarin u zich makkelijk kunt bewegen.
Competitieopzet
De competitieopzet om de gouden fluitketeltrofee te bemachtigen is als volgt:
•
•
•

Eerst worden door alle deelnemende teams twee poulewedstrijden gespeeld. De
poulewedstrijden van een team worden op 1 avond gespeeld.
Ieder team zal minimaal nog 1 vervolgwedstrijd spelen. Alle vervolgwedstrijden worden volgens
het knock-out systeem gespeeld.
De 66 teams zijn ingedeeld in 11 poules. De poulewedstrijden worden gespeeld volgens het
spelschema:
o Wedstrijd 1:
§ nummer 1 tegen nummer 2
§ nummer 3 tegen nummer 4
§ nummer 5 tegen nummer 6
o Wedstrijd 2:
§ nummer 1 tegen nummer 5
§ nummer 3 tegen nummer 6
§ nummer 2 tegen nummer 4
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•

•

•
•
•

Afhankelijk van het resultaat in de poulewedstrijden zal een team in een tussenronde of direct in
de 8e finales worden geplaatst. De winnaars van de tussenronde zullen ook een plaats in de 8e
finales verwerven. Voor de verliezers van de tussenronde komt het toernooi helaas tot een
abrupt einde.
De 8e finales, kwartfinales, halve finales en finales worden gespeeld in 3 afvalpoules waarbij:
o Kampioens-poule A : 11 nr 1 poulewedstrijden + nr 1 t/m nr 5 tussenronde
o Net niet-poule B
: 11 nr 2 poulewedstrijden + nr 6 t/m nr 10 tussenronde
o Grijze muizen-poule C : 11 nr 3 poulewedstrijden + nr 11 t/m nr 15 tussenronde.
De 8e finales en kwartfinales van een team worden zoveel als mogelijk op 1 avond gespeeld.
De halve finales en de finale worden op de laatste competitieavond gespeeld.
De winnaars van de kampioenspoule A winnen de gouden fluitketel trofee en voor de winnaars
van poule B en poule C is er ook nog een passende prijs.

Speeldagen curling competitie
• De curlingcompetitie omvat 12 wedstrijddagen in de periode van 18 december t/m 5 januari.
• De poulewedstrijden en tussenronde omvatten 8 wedstrijddagen in de periode van 18 december
t/m 30 december.
• De 8e finales, kwartfinales, halve finales en finales omvatten 4 speeldagen in de periode van
2 januari t/m 5 januari.
Wedstrijden
§ Er worden 3 sets gespeeld waarbij er in set 1 en set 2 in principe 10 speelronden worden
gespeeld. Echter de speeltijd van set 1 en set 2 is maximaal 15 minuten. Als er na 15 minuten nog
geen 10 speelronden zijn gespeeld dan wordt de nog lopende speelronde afgemaakt en geldt de
dan actuele stand als uitslag.
§ Set 3 omvat altijd 3 speelronden. Indien in de derde set het aantal punten gelijk is dan wint het
team met 2 keer een winnende ketel.
§ Voor meer uitleg curling spel ziet bijlage ‘Curlingspel uitgelegd’.
Organisatie/wedstrijdleiding
• Bij het inplannen van de poulewedstrijden en de tussenronde is en wordt zoveel als mogelijk
rekening gehouden met de opgegeven beschikbaarheid.
• Voor de finalewedstrijden van 2 tot 5 januari willen we waar mogelijk rekening houden met jullie
beschikbaarheid echter vragen we om jullie begrip en flexibiliteit als dit onverhoopt niet mogelijk
blijkt te zijn.
• De organisatie houdt zich het recht voor om gedurende de competitie wijzigingen door te voeren
indien de situatie daarom vraagt bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden. U zult dan tijdig
op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen.
• De onderliggende gedachte van de curlingcompetitie is dat meedoen belangrijker is dan winnen
en het is derhalve niet mogelijk om over uitslagen, standen en indelingen te corresponderen met
de wedstrijdleiding.
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•
•

De wedstrijdleiding bepaalt op basis (in volgorde) van aantal gewonnen wedstrijden, sets, saldo
of uiteindelijk loting de indeling in Poule A, B, C of de tussenronde.
Zo snel mogelijk na afloop van uw poulewedstrijden zal datum en tijdstip van uw
vervolgwedstrijd aan u worden doorgegeven. Hierbij vragen we u om zo flexibel mogelijk te zijn
in uw beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de curlingcompetitie geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie en de
bemanning van de ijsbaan zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies/diefstal van en/of
schade aan persoonlijke eigendommen noch aan lichamelijk letsel welke voortvloeien uit dit
evenement. Hierbij verwijzen wij ook naar het Huishoudelijk Reglement zoals binnenkort te vinden
zal zijn op website www.ijsbaanoudewater.nl.
www.ijsbaanoudewater.nl
Deze informatie zal ook op www.ijsbaanoudewater worden geplaatst. Daarnaast zal het
wedstrijdschema van de poulewedstrijden en verdere indelingen voor de tussenronde en
finalewedstrijden op deze site worden geplaatst. De contactpersonen worden altijd via de mail op de
hoogte gebracht van indeling, datum en tijdstip van de volgende wedstrijden van hun team.
Met bovenstaande informatie hopen wij u enthousiast te hebben gemaakt voor de curlingcompetitie.
We zien u graag binnenkort op het ijs.
Sportieve wedstrijden toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Namens de wedstrijdleiding
Jaap Bruijnen, Bas Francken, Hans Miltenburg
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