Veghel on Ice 2018 – spelregels Curling

Curling is een sport geschikt voor jong en oud, mannen en vrouwen. Uiterste concentratie is nodig
om met een verfijnde techniek de stenen van de tegenpartij weg te spelen. Het doel is om zoveel
mogelijk van jullie stenen dichter bij het centrum van de cirkels (in sporttermen het HUIS) te krijgen,
dan de tegenstander.
Het is dus aan jullie team om de juiste strategie te bepalen om de wedstrijd tot een goed einde te
brengen!
Het Spel
Curling wordt gespeeld op een sheet (het veld). Een wedstrijd wordt gespeeld tussen twee teams van
4 spelers. Elke speler gooit, om en om met de tegenstander per END (game) 1 stenen. Per END
(game) worden er in totaal dus 8 stenen gespeeld. De captain van het team, de SKIP, bepaald de
tactiek.
Het doel is om zoveel mogelijk van jouw stenen dichter bij het centrum van het HUIS, de cirkels, te
krijgen dan de tegenstander.
Het vegen
Bij officiële wedstrijden wordt er ook ‘geveegd’ – hierdoor vermindert de weerstand en glijden de
stenen langer. Aan jullie de taak om te kijken of jullie dit ook kunnen!
Puntentelling
Het team met de steen het dichtst bij de roos kan punten scoren. Per END is dus altijd een team met
punten en een zonder punten. Wanneer de volgende steen van de scorende partij dichter bij ligt dan
die van de tegenpartij, scoort het team extra punten.
Iedere eerste steen is 1 punt waard. Dus in totaal kan een team per end maximaal 8 punten scoren.
Alleen stenen die in het veld liggen tellen mee (stenen buiten de buitenste rode cirkel tellen dus niet
mee).
Pas wanneer alle stenen geworpen zijn wordt de score bepaald.

Spelverloop:
De eerste steen van team 1 wordt geschoven.
De eerste steen van team 2 mag de steen van team 1 de eerste keer niet raken. Indien dit toch het
geval is wordt de steen van team 1 terug op zijn originele plaats gezet en de steen van team 2 wordt
uit het spel genomen en is dus een verloren steen die geen punten meer opbrengt.

Team 1 schuift weer een steen. Vanaf nu mag men alle stenen raken van beide teams.
Stenen die de achterlijn raken worden uit het spel genomen. Als de steen de baan volledig heeft
verlaten aan de zijkant dan is deze steen ook volledig uit het spel.
Afzet
Afzet geschied vanaf de afzetplaats (rubber mat). Een voet moet de mat dus altijd raken.
Is de steen nog niet losgelaten bij het verlaten van de mat dan wordt de steen gediskwalificeerd.
De steen moet glijden – rollen, of hoog gegooide stenen zijn gevaarlijk en beschadigen de baan en
worden gediskwalificeerd.
Algemeen
Bij de roos slechts de vegers en 1 teamcaptain van elk team.
Aangeven van de werprichting in het huis is toegestaan, maar als de steen glijdt het huis leegmaken.
In Veghel spelen we 1.5 uur – 5 minuten voor het einde wordt een seintje gegeven en de laatste
worpen gedaan alvorens de eindstand wordt opgemaakt.
Tactiek:
Curling? – Draaien!
We hebben het vaak over gooien, maar eigenlijk wordt de steen over het ijs geschoven. Hij komt niet
los van het ijs. Door de handle (het handvat) op de steen een kleine draai naar links (met de klok
mee) of rechts (tegen de klok in) te geven bij het gooien, krijgt de steen zijn curl. De curl is de
afwijking van de rechte lijn. Als de snelheid van de steen begint af te nemen, ontstaat de afbuiging.
Een steen die met een draai met de klok mee is gespeeld, zal naar rechts buigen, een steen die met
een draai tegen de klok in is gespeeld, naar links.
Kijk in je team: wie is er goed in plaatsen, wie kan er mogelijk goed kaatsen? Soms is subtiel spelen
belangrijk of als je team er goed voorstaat kun je misschien wat stenen als barriere neerleggen zodat
ze niet weggekaatst kunnen worden. Er zit meer in dan je denkt!
Veiligheid:
De stenen zijn zwaar – slechts een persoon heeft een steen vast en de baan is leeg als een speler
gooit. Begin rustig – een oefenrondje kan geen kwaad.
Het ijs is glad, daarom afzet alleen op de rubber mat.
De stenen moet glijden – geen boogjes door de lucht.
Geen drank, rookwaren of andere consumpties op het ijs.
Bij gevaarlijke situaties en/of niet opvolgen van instructies zal de wedstrijd niet afgemaakt kunnen
worden en wordt de baanhuur niet gerestitueerd.

