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København, 01.08. 2019

Kære curlingspillere

En ny sæson står for døren, og Turneringsudvalget vil endnu en gang sammen med DCuF indbyde
jer til de officielle turneringer i DCuF regi.

Turneringsformer:

I den nye sæson vil der være en hel del grundlæggende ændringer i turneringsformen, følgende
beslutningen på da DCuF’s generalforsamling om en ny elitestrategi.  Hovedpunkterne er:

· Junior: der vil blive afholdt VM kval. for junior i starten af sæsonen. DM for junior bliver så
afholdt i 2020 i en weekend og der spilles kun 8 ender og kun 1 finale.

· Herre og Damer DM: DM ikke længere kvalificerende til VM.  DM bliver afholdt over 1
weekend (fredag til søndag), og der spilles kun 8 ender og kun 1 finale.

· Mix-doubles: der vil blive afholdt VM kval. for Mixed Doubles. DM vil blive afholdt i 2020 over 1
weekend (evt. med flere hverdage) og kun 1 finale

· Andre DM: DM Mixed hold, DM Senior spilles over 1 weekend (evt. med flere hverdage) og
kun 1 finale.

· EM kval. og VM kval. vil starte lørdag og ikke fredag, er der brug for flere kampe vil mandag
tages i brug.

Regler:

Turneringsudvalget har gennemgået de supplerende danske regler.  Da det er mest hensigtsmæssigt
at vi i Danmark spiller efter WCF regler, har vi besluttet at fjerne de fleste supplerende regler, her er
nogle af de vigtigste ændringer af de supplerende regler:

· Holdene: man kan ikke i fremtiden eftertilmelde en 5’te spiller.  Skal man have en 5 spiller
med, skal tilmelding ske inden 1. runde i en turnering.

· Spillere:: dette afsnit udgår helt og vi følger WCF regler.
· Reserver: dette afsnit udgår helt og vi følger WCF regler.
· Udenlandske spillere: Generalforsamlingen har ændret dette til 2 år (beskrevet i supplerende

regler).  De 2 gælder i.f.t. det internationale mesterskab, og tilhørende danske
kvalifikationsturnering.

Der er også fjernet andre afsnit, hvor vi fremtiden følger WCF regler, man vil på Curling.dk kunne
finde de redigeret supplerende regler og også de gammel supplerende regler.

HUSK: Det er det enkelte holds ansvar at sætte sig ind I reglerne.
I er meget velkommen til at sende spørgsmål til tilmelding@curling.dk

WCF´s regelbog her: http://www.worldcurling.org/rules-and-regulations
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Tilmelding:

· Tilmeldingsprocedure:

Jeres tilmelding skal indeholde navn, adresse og telefonnummer på alle spillere. Dette er et
krav fra WADA og WCF, der via forbundet skal kunne få fat på alle spillere, der kan komme til
at repræsentere Danmark ved et internationalt mesterskab. Den enkelte spiller skal derfor
være opmærksom på, at de kan få uanmeldt besøg med henblik på dopingkontrol både i og
udenfor konkurrencer.

Sørg herudover for at skrive klubber på…. Det mangler rigtig tit på jeres tilmeldinger!

Tilmelding skal sendes via mail til: tilmelding@curling.dk

Tilmeldinger skal ske via vedlagte tilmeldingsskema (ligger også på forbundets hjemmeside).

· Tilmeldingsfrister og dato for udsendelse af spilleprogram:

Tilmeldingsfrister til de forskellige mesterskaber fremgår af nedenstående skema. Jeres
tilmelding skal være modtaget inden tilmeldingsfristen!

I modtager en bekræftelse for modtagelsen – kontakt Per Svensen på tilmelding@curling.dk
eller 53643539, hvis du ikke har modtaget en bekræftelse!

· Turneringsgebyr:

Din tilmelding er først gyldig, når tilmeldingsgebyret er indbetalt.

HUSK at anføre hvem og hvad der betales for (holdnavn og mesterskab).

Gebyret fremgår af vedlagte skema.

Din tilmelding er først gyldig, når du har indbetalt turneringsgebyret og har modtaget en
returmail med bekræftelse på din tilmelding.

Turnering Tilmeldingsf
rist

Program
udsendes

senest

Turneringens
første kon-

kurrencedag

Turnerings
gebyr

VM 2020 kval. juniorer 02/09 2019 12/9 2019 20-22/09 2019 300
VM kval.-kval. 2019 Mixed Doubles 02/09 2019 19/9 2019 27-29/09 2019 500
DM Kørestolsbrugere 2019 02/09-2019 19/9 2019 28-29/09 2019 800
EM 2019 kval. herre og damer 02/09 2019 26/9 2019 05-07/10 2109 800
VM 2020 kval. herrer og damer 04/11 2019 28/11 2019 07-09/12 2019 800
DM 2020 Junior Mixed Doubles 2020 02/12 2019 26/12 2019 03-05/01 2020 300
DM Senior 2020 20/12 2019 16/01 2020 24-26/01 2020 800
DM Junior 2020 20/12 2019 23/01 2020 31/01-02/02 2020 300
DM Herre + Damer 2020 27/01 2020 20/02 2020 28/02-01/03 2020 800
DM Mixed Doubles 220 03/02 2020 05/03 2020 13-16/03 2020 500
EM 2020 kval. herre og damer 7/2 2020 24/2 2020 06/03 2020 800
DM Mixed hold 2020 10/02 2020 19/03 2020 27-29/03 2020 800
DM Figurspil 2020 02/03 2020 02/04 2020 12/04 2020 50
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Scorekort:

Den ansvarlige dommer sørger for der er scorekort.

Scorekort skal udfyldes med ”line-up” inden kampstart af begge hold. Ved manglende
scorekort, kan dommeren give jer startforbud.

Efter kampen skal scorekort afleveres til dommeren i udfyldt stand inkl. pointscore for hver
ende og underskrevet af skipperen for begge hold.

Det er det vindende hold, der er ansvarlig for at udfylde og aflevere scorekort.
Scorekort kan printes fra forbundets hjemmeside.

Repræsentant for Turneringsudvalget:

Vi vil tilstræbe, at der er en repræsentant for Turneringsudvalget til stede under alle
turneringer. Vedkommende vil være ansvarlig for afvikling af arrangementet.

Dommere:

Der vil være dommere ved alle stævner afholdt af DCuF. Det er værtsklubbens ansvar at stille
med dommer, men turneringsudvalget assisterer gerne med at finde en dommer, hvis klubben
ikke kan skaffe en.

Spillesystemer mv:

Generelt
WCF regler + supplerende danske regler gælder for alle turneringer under DCuF.

Junior VM Kval – piger + drenge

For deltagelse i B-VM 2020 spilles VM-udtagelse i starten af sæsonen.

For Junior B-VM 2019 gælder ingen særlige krav. Et evt. Junior A-VM 2020 vil være for hold/spillere i
den nye elitestruktur.

Der spilles efter WCF turneringsregler.

Spille system findes i APPENDIX 1.

Turneringen afholdes lørdag til og med mandag.

Mixed Doubles VM kval

For deltagelse i WQE 2019 spilles VM-udtagelse i starten af sæsonen.

For VM-kval 2019 gælder ingen særlige krav. Et evt. VM 2020 vil være for hold/spillere i den nye
elitestruktur.

Der spilles efter WCF turneringsregler.
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Spille system findes i APPENDIX 1.

Turneringen afholdes lørdag til og med mandag.

Kørestols DM

Der spilles efter WCF turneringsregler.

Spillesystem findes i APPENDIX 2.

Kørestols DM kvalificerer til B-VM i november 2019.

Forbundet støtter med officielt landsholdstøj for op til 10.000 kr. Evt. overskydende kan udbetales som
tilskud til rejse.

Ved tilmelding beder vi holdet give bindende tilsagn, om de ønsker at deltage i VM, såfremt de skulle
vinde DM - alternativt gives tilbud om VM-deltagelse til det bedst placeret hold.

EM-kval. – herrer + damer:

For deltagelse i EM 2019 spilles EM-udtagelse i starten af sæsonen.

I denne turnering kan der kun deltage hold, der er en del af elitesatsningen og opfylder de af
Eliteudvalgets fastsatte krav. APPENDIX 4.

Der spilles efter WCF turneringsregler.

Spillesystem findes i APPENDIX 1.

Turneringen afholdes lørdag til og med mandag.

VM-kval. for damer/herrer

VM-kval afholdes kun i det tilfælde at Danmark er kvalificeret til VM eller WQE.

Vinderen af VM-kval. deltager i WQE 2019/VM 2020.

For VM-kval 2020 gælder ingen særlige krav. Et evt. VM 2020 vil være for hold/spillere i den nye
elitestruktur.

Der spilles efter WCF turneringsregler.

Spillesystem findes i APPENDIX 1.

Turneringen afholdes lørdag til og med mandag.

Junior DM Mixed Doubles

Der spilles efter WCF turneringsregler,

Undtagelser: der kan spilles med 6 ender og der kan spilles dreng-dreng og pige-pige.
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Spillesystem findes i APPENDIX 3.

Turneringen afholdes fredag til og med søndag.

DM Senior

Der spilles efter WCF turneringsregler.

Spillesystem findes i APPENDIX 2

Aldersgrænsen for deltagelse i senior DM er ifølge WCF regler

Senior DM kvalificerer til Senior VM 2020.

Forbundet støtter med officielt landsholdstøj for op til 10.000 kr. Evt. overskydende kan udbetales som
tilskud til rejse.

Vi beder alle hold ved tilmeldingen give bindende tilsagn, om de ønsker at deltage i VM, såfremt de
skulle vinde DM - alternativt gives tilbud om VM-deltagelse til det bedst placeret hold.

Turneringen afholdes fredag til og med søndag.

DM Juniorer – piger og drenge

Der spilles efter WCF turneringsregler, dog spilles der med 8 ender.

Spillesystem findes i APPENDIX 2

Turneringen afholdes fredag til og med søndag.

DM Herrer/Damer

Der spilles efter WCF turneringsregler, dog spilles der med 8 ender.

Spillesystem findes i APPENDIX 2.

Turneringen afholdes fredag til og med søndag.

DM Mixed Doubles

Der spilles efter WCF turneringsregler.

Spille system findes i APPENDIX 3

Turneringen kan strække sig over 4 dage (fredag til og med mandag).

EM-kval 2020. – herrer + damer:
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For deltagelse i EM 2020 spilles EM-udtagelse.

Eliteudvalget vil sende Informationer om EM-kval 2020 ud i løbet af sæsonen.

Der spilles efter WCF turneringsregler.

Spillesystem findes i APPENDIX 1.

Turneringen afholdes lørdag til og med mandag.

DM Mixed hold

Der spilles efter WCF turneringsregler.

Spillesystem findes i APPENDIX 3.

Turneringen kan strække sig over 4 dage (fredag til og med mandag).

Mix DM kvalificerer til Mix-VM 2020.

Forbundet støtter med officielt landsholdstøj for op til 10.000 kr. Evt. overskydende kan udbetales som
tilskud til rejse.

Vi beder alle hold ved tilmeldingen give bindende tilsagn, om de ønsker at deltage i VM, såfremt de
skulle vinde DM - alternativt gives tilbud om VM-deltagelse til det bedst placeret hold.

DM Figurspil

Vær opmærksom på, at vi har indført forhåndstilmelding – se tilmeldingsblanketten!

Der spilles i to rækker, en for damer og en for herrer, med DCuF medaljer til begge rækker, herudover
er der en DIF medalje, der gives til den spiller (fra begge rækker) med flest points.

Adresseliste - Turneringsudvalget

Navn Mail Mobil
Per Svensen
Skotlandsplads 1 4, th
2300 København S

p.svensen@hotmail.dk
per.svensen@dk.abb.com

53 64 35 39

Mikael Qvist mikaelqvist1965@gmail.com 30 50 08 90
Madeleine Dupont madeleinekdupont@gmail.com
Ulrik Schmidt us@curling.dk 40 86 26 64
Martin Uhd (DCuF) martin@curling.dk 20 63 59 82


