
EESTI SEGAPAARIS CURLINGU MEISTRIVÕISTLUSTE 

VÕISTLUSJUHEND 

Hooaeg 2017/2018 

 

I. Üldsätted 

1. Eesti segapaaris curlingu meistrivõistluste (edaspidi meistrivõistlused) võistlusjuhend 

(edaspidi Juhend) reguleerib meistrivõistlustel osalevate võistkondade ja mängijate 

osalemise ning võistluste korraldusega seotud küsimusi. 

2. Meistrivõistlused viiakse läbi vastavalt WCF-i kehtivatele mängureeglitele, käesolevale 

juhendile ja Eesti Curlingu Liidu (edaspidi ECL) poolt kehtestatud teistele nõuetele. 

3. Käesolev juhend reguleerib Eesti Vabariigi curlingu meistrivõistlusi segapaaride arvestuses. 

4. Eesti meistriks tulnud võistkondasid autasustatakse kuldmedalite (2+1 medalit), karika ja 

diplomitega, teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondasid autasustatakse vastavalt 

hõbe- ja pronksmedalite (2+1 medalit) ning diplomitega. 

5. Eesti Curlingu Liidu juhatus teeb EMV tulemusena ettepaneku ühele võisktonnale, 

esindamaks Eestit 2018

finaalidega ning vajadusel ka kvalifikatsioon ECL i nomineeritud võistkondadega (vastavalt 

ECL i 13.11.17 juhatuse otsusele. ECLi juhatus langetab oma otsuse kvalifikatsiooni osas 

15.02.2018.  

6. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel võivad Eesti rahvuskoondise koosseisus esindada Eesti 

kodanikud ja Eestis elavad alla 18-aastased alaealised, kellel ei ole mõne muu riigi 

kodakondsust. 

7. EMi kandidaadiks kvalifitseerub võistkond, kelle koosseisus on EMV nimekirjas olnud 

mängijad. Kui võitnud võistkond ei vasta tingimustele, siis valib Eesti Curlingu Liidu juhatus 

järgmise võistkonna, kellele leping esitatakse. 

 

 

 

 

 



 

II. Meistrivõistluste korraldus 

8. Meistrivõistluste korraldus 

8.1. Meistrivõistluste põhiturniir toimub 22.02  25.02 ning kvalifikatsioon vajadusel 26.02  

27.02. 

8.2. Meistrivõistluste korraldaja on Eesti Curlingu Liit (ECL). 

8.3. Meistrivõistluste korraldaja otsused on võistkondadele kohustuslikud. 

 

9. Meistrivõistluste korraldaja pädevusse kuulub: 

9.1. Meistrivõistluste mängugraafiku kinnitamine; 

9.2. Meistrivõistluste reklaamimise küsimused; 

9.3. Meistrivõistluste kui kaubamärgi turustamine (sh sponsorlus, reklaami müük ja 

bartertehingud). Klubidel on võimalus oma toetajaid eksponeerida võistlusväljaku 

piirkonnas, kui selleks on sõlmitud eraldi kokkulepe ECL-ga; 

9.4. Meistrivõistluste eelarve kinnitamine; 

9.5. Avalikkuse  ja  meedia  operatiivse  teavitamise  tagamine mängude tulemustest ja 

meistrivõistluste tegevusest; 

9.6. Erandite ja muudatuste tegemise õigus käesolevas juhendis. 

9.7. ECL-il on õigus määrata võistkondadele ja mängijatele distsipliinkaristusi ja rahalisi trahve 

vastavalt punktile 20. 

 

10. Korraldaja kohustused 

10.1. Meistrivõistluste korraldaja peab garanteerima, et tehniline varustus (curlingu kivid) vastab 

WCF-i määrustele ja ECL-i poolt heakskiidetud nõuetele ning on töökorras. 

10.2. Meistrivõistluste korraldaja määrab meistrivõistluste peakohtuniku. Seekordsete 

meistrivõistluste Peakohtunik on Rainer Mägi. 

10.3. Meistrivõistluste ajakava saadetakse välja hiljemalt 1 nädal pärast registreerumise lõppu. 

Registreerumise tähtaeg on 02.02.2018. 



10.4. Mängud peavad toimuma ECL-i poolt kinnitatud võistlusmängude kalendris fikseeritud 

päeval ja kellaajal. 

10.5. Korraldaja teeb kõik endast oleneva, et tagada riietusruumide ja pesemisvõimaluste 

olemasolu EMV ajal. 

10.6. Korraldaja vastutab täiel määral, et mängud saaks läbi viidud vastavalt WCF 

mängureeglitele, käesolevale juhendile ja ECL-i poolt kehtestatud teistele nõuetele. 

10.7. Korraldaja loob parimad võimalikud tingimused meistrivõistluste korraldamiseks. Need 

tingimused puudutavad muu hulgas võistluse edendamist, kooskõlastamist ja 

administreerimist, võistlejate registreerimist, loa andmist võistlusel osalemiseks, 

mängusüsteemi, kontrolli ja distsiplinaarküsimusi ning kommertsõiguste kasutamist 

ärieesmärgil. 

10.8. Korraldaja on kohustatud organiseerima enne mängu, mängu ajal ja pärast mängu meediale 

vajalikud töötingimused ning varustama neid vajaliku informatsiooniga. 

 

11. Finantsküsimused 

11.1. Meistrivõistlustel osalev võistkond maksab osalemise eest osavõtumaksu, mis sisaldab 

jäärenti millele lisanduvad meistrivõistluste korraldamisega seotud kulud (kohtunik, 

auhinnad, administratiivkulud, ajavõtt). Kokku on osavõtutasu võistkonna kohta 250 

eurot. 

11.2. Meistrivõistluste käigus klubidele, võistkondadele ja mängijatele määratud trahvid 

kuuluvad ECL-le. 

11.3. ECL-i arvelduskonto SEB Pangas on EE581010220028448016. 

11.4.  Meistrivõistlustel võivad osaleda ainult need mängijad, kellel on olemas ka ECLi 

2017/2018 

tuleb üle kanda ECLi arveldusarvele. Kõigi võistkonnaliikmete litsentsid peavad olema 

ECLi kontole laekunud hiljemalt 10.veebruariks 2018. 

 

 

 

 



III.  Meistrivõistlustel osalejad 

12. Meistrivõistlustel osalemine 

12.1. Meistrivõistlustel osaleda soovivad võistkonnad peavad ECL-le teatama oma soovist 

kirjalikult (info@curling.ee) hiljemalt 2. veebruariks 2018.a ja maksma hiljemalt 10. 

veebruariks 2018.a ECL-i arvelduskontole võistkonna osavõtumaksu summas 250 eurot. 

Kõik tasud tuleb maksta ülekande või arvega ECL kontole, ühes osas, kui ei ole kokku 

lepitud teisiti. 

12.2. Kirjaliku osalemissooviga tuleb registreerumiseks esitada ka mängijate nimekiri, 

minimaalselt kahe mängijaga.  

12.3. Osavõtutasude mittelaekumisel ettenähtud tähtaegadeks (kui ei ole korraldaja ja 

Võistkonna vahel kokkulepitud teisiti) on korraldaja pädevuses meistrivõistluste alguses 

võistkonda lugeda mitte kvalifitseerunuks. 

12.4. Võistkonnad ja klubid vastutavad mängijate tervisliku seisundi eest. ECL ei vastuta 

Meistrivõistlustel toimunud õnnetusjuhtumite eest. 

12.5. Võistkonna liikmete arv ei tohi ületada 2 mängijat. Võistkonna mängijate nimekirja võib 

muuta kuni 15.02.18. 

12.6. Võistkondade liikmed kohustuvad kandma ühtset võistlusdressi. Dress peab olema kõigil 

mängijatel identne ja kooskõlas WCFi üldiste riietusreeglitega. Kui võistkonnaliikmetel ei 

ole ühtset võistlusdressi, on Peakohtunikul õigus neid mitte väljakule lasta. Võistlusdressil 

olevad logod tuleb eelnevalt kooskõlastada ECLiga (v.a. tootjalogo).  

12.7. Kõik meistrivõistlustel osalevate võistkondade liikmed (mängijad, treenerid, esindajad jne) 

on kohustatud olema avatud kõigile pressi- ja meediaesindajatele. 

12.8. Meistrivõistlustel osalevate võistkondade liikmed ei tohi oma tegevusega või suhtluses 

pressi või avalikkusega kahjustada meistrivõistluste ja ECL-i mainet ning head nime. 

 

13. Võistkond 

13.1. Registreerimisel näidatakse võistkonna esindaja ja/või kontaktisik, kes on vahetuks 

kontaktiks korraldajaga.  

13.2. Meistrivõistlustel osaleva võistkonna nimekirjas olevate mängijate arv on piiratud 2 

mängijaga. Ühes mängus võib maksimaalselt kasutada 2 mängijat. Lisaks võib nimekirjas 

olla üks treener. 

mailto:info@curling.ee


13.3. Võistkonnad peavad enne turniiri algust esitama Peakohtunikule mängijate nimekirja, kus 

on märgitud ära mängijate heitejärjekord ja kapteni ning abikapteni positsioonid. See 

nimekiri kehtib igas mängus, v.a. juhul, kui võistkond täidab mängujärjekorra muutmise 

vormi ja esitab selle Peakohtunikule hiljemalt 15 minutit enne esimese soojenduse algust. 

13.4. Võitja võistkonna kohuseks on pärast mängu võistluse eelse olukorra taastamine (kivide 

korrastamine jne). Mängu ajal tagab skoori olemasolu tablool see võistkond, kes omab 

mänguvoorus viimast kivi. Skoor tuleb panna tabloole vahetult pärast mänguvooru lõppu. 

Mängueelse olukorra tablool tagab Peakohtunik. Lisaks tagavad mõlema võistkonna 

mängijad kivide eelpaigutamise, vastavalt reeglitele. Kui mõne võistkonna mängija viivitab 

kivide eelpaigutamisega, siis on Peakohtunikul õigus lasta vastava võistkonna mänguajal 

joosta kuni kivi on nõuetekohaselt paigutatud. 

13.5. Hilinemise korral rakendatakse WCFi reegleid. 

13.6. Ühe võistkonna mängija ei tohi osaleda ühegi teise võistkonna koosseisus käesolevatel 

Eesti meistrivõistlustel. 

 

IV. Võistlussüsteem 

 

14. Üldtingimused 

14.1. Meistrivõistlused üldklassis toimuvad ühel või kahel nädalavahetusel, vastavalt osalevate 

võistkondade arvule ja ECLi juhatuse otsusele. 

14.2. Alagrupimängudes visatakse pärast soojendust T-visked, mille võitja saab valida viimase kivi 

viske õiguse. 

14.3. T-visked, mis visatakse alagrupimängudes viimase kivi õiguse üle summeeritakse ning 

lähevad arvesse hilisema paremusjärjestuse loomisel. Halvimad tulemused lahutatakse 

keskmisest vastavalt WCFi reeglitele. 

14.5. T-visete viskamisel tuleb võistkondadel vastata T-viste miinimumidele, mis on märgitud 

WCFi reeglistikus. 

14.5. Turniiritabelis esimesena märgitud võistkond omab tumedaid (punaseid) kive. 

14.6. Kohamängudes otsustakse viimase kivi viskeõigus vastavalt WCFi reeglitele. 

14.7. Põhiturniiri järgselt kasutatakse võistkondade paremusjärjestuse otsustamiseks WCFi 

reegleid. 



14.8. Mängud. 

14.8.1. Kõik meistrivõistluste mängud kestavad 8 vooru, vajadusel mängitakse lisavoor(ud). 

14.8.2. Muud mängude ja soojenduste pikkustega seotus küsimused täpsustab Peakohtunik koos 

mängugraafiku avaldamisega. 

14.8.3. Iga võit annab 1 punkti, kaotus ja kohale mitteilmumine 0 punkti. Juhul, kui mõlemad 

võistkonnad ei ilmu kohale, saavad nad tabelisse 0 punkti. Kui võistkond on mänginud 

vähemalt 50% alagrupi mängudest, siis loobumise korral tabelist võistkonna tulemusi ei 

kustutata. Kõigi järgnevate mängude eest lisanduvad loobumiskaotused. 

14.8.4. Võistkonnad on kohustatud tutvuma kivide eelpaigutamise reeglitega, mis on toodud 

WCFi reeglite raamatus.  

 

15. Mängijate varustus 

15.1. Võistkonna mängijad peavad olema kultuurselt ja korrektselt riietatud. Võistkonnaliikmete 

mänguvormi ülemine osa peab olema identne. Eesti koondise esindusvormi kasutamine 

meistrivõistlustel ei ole lubatud. Keelatud on ka mõne teise riigi sümboolika kasutamine 

enda võistlusriietuse juures (sh püksid, sallid, mütsid jne). Sümboolika lubatavuse otsustab 

Peakohtunik. 

15.2. Mängijate jalatsid peavad olema üldtunnustatud (mõeldud curlingu mängimiseks või 

vahetusjalanõud) ja neil ei tohi olla osasid/detaile, mis otseselt ohustavad teisi mängijaid või 

halli jääpinda. Mängijate jalatsitele Meistrivõistlused muid nõudmisi ei esita. 

15.3. Igasugune varustus, mis annab mängijale mõne ebaausa eelise, on keelatud. 

15.4. Mängijate harjad peavad vastama WCF-i kõige hiljutisematele reeglitele, mis olemas EMV 

 

 

V. Protestid ja sanktsioonid 

16. Kohtunikud 

16.1. Vaidlusküsimuste, protestide ja sanktsioonidega tegelevad Meistrivõistluste Peakohtunik. 

16.2. Meistrivõistluste kohtunik käsitleb kõiki mängu ajal tekkinud vaidlusküsimusi, millest sõltub 

mängu kulg ja seis. Mängu jätkumise seisukohalt on kohtuniku otsus lõplik. 

 



17. Protestid 

17.1. Mängu tulemust (skoori) protestida ei saa. 

17.2. Mängu järgselt on Võistkondadel õigus pöörduda peakohtuniku poole 24h jooksul, et üle 

vaadata kohtuniku otsus. Peakohtuniku otsus on lõplik. 

17.3. Võistkondadel on õigus esitada protest vastasvõistkonna koosseisu kohta 24 tunni jooksul 

pärast mängu lõppemist kirjalikus vormis (võib teha ka e-maili teel). Lõpliku otsuse võtab 

vastu peakohtunik. 

17.4. Muude protestide ja kaebuste s.h. mängija eemaldamine väljakult, treeneri eemaldamine, 

ebasportlik käitumine ja muud probleemid, mis otseselt ei mõjutanud mängu tulemust, 

lahendamine kuulub kohtuniku pädevusse. 

17.5. Nii protesti esitanud Võistkonnal kui ka vastasvõistkonnal on õigus punktis 17.4  

nimetatu osas peakohtuniku otsus edasi protestida 5 tööpäeva jooksul ECL-le. Protesti 

puhul tuleb tasuda tagatissumma 100 eurot ECL-i arvelduskontole. 

17.6. Kaebus, protest või apellatsioon loetakse ECL-i laekunuks, kui see laekub kirjalikult: 

- posti teel aadressil Suur-Sõjamäe, 11415 Tallinn (saabumise fikseerib ECL) 

- E-maili teel info@curling.ee 

17.7. Protest peab olema motiveeritud ja esitatud koos põhjendustega vastavalt WCF 

curlingumäärustele ja käesolevale Juhendile. 

17.8. ECL langetab otsuse 7 tööpäeva jooksul protesti laekumisest ning edastab otsuse kirjalikult 

protestinud Võistkonnale. 

17.9. Protesti rahuldamise korral makstakse ECL-i poolt protesti esitanud Võistkonnale 

tagatismaks 72 tunni jooksul tagasi. Protesti mitterahuldamisel jääb esialgne otsus jõusse ja 

kui protest ei olnud piisavalt motiveeritud, tagatismaksu tasunud Võistkonnale ei tagastata. 

17.10. ECL-i juhatus on protesti läbivaatamise viimane instants ja tema otsus on lõplik. 

 

18. Sanktsioonid 

18.1. Meistrivõistlustel osaleva Võistkonna liikme ebasportlik käitumine (nii füüsiline kui 

verbaalne) võib Võistkonnale kaasa tuua trahvi kuni miinimumpalga ulatuses ning 

võistkonna liikme eemaldamise vastavalt kohtuniku otsusele. 



18.2. Juhul, kui eksitakse Juhendi punkti 18.1. vastu Meistrivõistluste jooksul teistkordselt teeb 

võistluste peakohtunik otsuse Võistkonna edasise osalemise kohta. 

18.3. Võistkond, kes on teinud avalduse sooviga mängida Meistrivõistlustel ja tasunud 

osavõtumaksu ning teatab selle järgselt loobumisest, osavõtumaksu ei tagastata. 

18.4. Teistkordselt 2017/2018 hooajal Meistrivõistluste kalendris kinnitatud või kokkulepitud 

mängule mitteilmumine ette teatamata, toob kaasa Meistrivõistlustest eemaldamise. 

18.5. Juhul, kui viisteist (15) minutit pärast mängu ametlikku algust ei ole Võistkonda kohal või 

ta pole suuteline kolme (3) mängijat väljakule saatma: 

a) kui on tegemist võistkonnast mittesõltuvate objektiivsete põhjustega 

(ilmastikuolud, avarii jne), millest Võistkonna esindaja koheselt on informeerinud võistluste 

korraldajat, siis arutab olukorda ja teeb vastava otsuse Meistrivõistluste peakohtunik. 

Võistkond peab esitama ECL-le esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tunni jooksul, 

põhjendatud kirjaliku seletuse koos tõenditega asetleidnud asjaolude kohta; või 

b) kui Võistkond ei ole informeerinud võistluste korraldajat või on tegemist 

põhjendamatute asjaoludega, arvestatakse kaotus. 

18.6. Karistused, mis määratakse distsiplinaarkorras ja ei jõuta ära kanda jooksval hooajal, 

kantakse automaatselt üle järgmisse hooaega. 

18.7. Kui Võistkonna liige lõhub mängu käigus tahtlikult võistluste inventari, reklaamplakati jms., 

siis on Võistkond kohustatud tasuma kõik taastamisega seonduvad kulud. 

 

19. Doping ja distsiplinaarküsimused 

19.1. ECL võib koost  dopingu suhtes testida mistahes 

ajal. 

19.2. Kõik mängijad peavad järgima Maailma Antidopingu Koodeksi. 

19.3. ECL-i pädevuses on võtta tarvitusele distsiplinaarmeetmeid. 

19.4. ECL võtab vastu distsiplinaarotsuseid toetudes juhendile, WCF-i reeglitele, heale curlingu 

tavale ning üldistele normidele. 

19.5. ECL-i otsused kuuluvad kohustuslikus korras täitmisele EMV osalevatele klubidele, 

võistkondadele, mängijatele ja treeneritele. 

 



19.6. Juhul kui ECL-i koostatud juhend või teised reeglid ei näe ette tingimusi antud, 

konkreetse juhtumi lahendamiseks, võetakse otsus vastu üldisi õigluse ja õiguse printsiipe 

järgides ning ECL-i juhatuse liikmete südametunnistusele toetudes. Rakendatud 

sanktsioon peab olema vastavuses toime pandud distsiplinaarrikkumise iseloomu ja 

raskusastmega. 

 

20. Kindlustus 

20.1. Kõik mängijad ja treenerid vastutavad ise oma kindlustuskatte eest õnnetujuhtumite ning 

traumade suhtes. 

20.2. Kõik osalejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. 


