BEDRIFTSIDRETTENS
SUPERHELG

CURLING
10. mars 2018
Stavanger Ishall

Velkommen til aktivitetsglede!
Bedriftsidretten i Rogaland ønsker både bedriftsidrettslag og vennelag velkommen til
SUPERHELG 2018.
Arrangementet gjennomføres ved hjelp av bedriftsidrettens frivillige i:








Håndballstyret for Sør-Rogaland
Volleyballstyret for Sør-Rogaland
Bowlingstyret for Sør-Rogaland
Lyse B.I.L
Sola Kommune B.I.L
Saipem B.I.L
Statoil B.I.L

Vårt mål er gode opplevelser for deg, dine lagvenner og motstandere!
Vi håper du hjelper oss med å gjøre arrangementet til en hyggelig opplevelse for alle.
Hilsen

Arena
Stavanger Ishall
Sonja Henies gate 16, 4021 Stavanger

Garderobe og dusj
Under turneringen vil det være mange lag i aktivitet. Vis hensyn ved å ikke bruke garderoben
som oppbevaringsrom. Ta vare på verdisaker.

Parkering
Deltagere som benytter bil oppfordres til å reise flere i samme bil. Busser må være forberedt
på å forlate området for å finne parkering. Merk at det er avgiftsbelagt parkering ved
arenaen.

Kafe
Det vil være kafé i hallen.

Sekretariat
Frem til 15.00 fredag 9. mars gjøres alle henvendelser til RBIK:
E-post:
Telefon:

rogaland@bedriftsidrett.no
51 73 78 80

Åpningstid:

Hverdager 08.00-15.00

Under turneringen gjøres alle henvendelser til hoved sekretariat på arena.
E-post kan da ikke benyttes. Møte opp eller ring:
Turneringsledere: Øyvind Ørnes, mobil 975 17 246

Registrering
Innen 15 min. før lagets første kamp må laget være registrert i sekretariat og
spillerliste være levert. Skjema for spillerliste sendes til alle lag på e-post.
Cupfestbilletter vil dere få utdelt i sekretariatet.

Resultater
Oppdaterte resultater vil fortløpende være tilgjengelig i sekretariatet.
Merk at alle lag er selv ansvarlig for å avklare om de har gått videre til sluttspill.
Det anbefales å ikke forlate arenaen før alle kamper i lagets pulje er ferdig.

Cupfest 2018
Lørdag 10. mars arrangerer vi «SUPERFEST» på Sjøhusene i Stavanger.
Inngang skjer fra 19.30 og senest 20.00. Matservering avsluttes ca. 21.00.
Det blir god mat og god musikk!
Drikke kjøpes av den enkelte på Sjøhusene.
Billetter må hentes i sekretariatet. Alle deltagere på festen må ha gyldig billett.
Billettene må være bestilt på forhånd, og kan ikke kjøpes samme helg.

Velkommen til feiring en annen arena!

Kollektivtransport
Det er meget gode kollektivforbindelser mellom Stavanger sentrum og arenaer for
SUPERHELG. Derfor satser vi på det fleksible og miljøvennlige alternativet.
Vi anbefaler å laste ned busselskapenes APP, «Kolumbus Billett»
1. Last ned app.
2. Velg ønsket betalingsmåte.
3. Kjøp den billetten som passer best for deg.
Bussholdeplasser:
Til:
- Stavanger Idrettshall og Vikinghallen: «Tjensvollkrysset»
- Stavanger Ishall: «Stavanger turnhall»
Fra:
- Stavanger Ishall til Stavanger Sentrum: «DNB Arena»
- Stavanger Idrettshall og Vikinghallen : «Tjensvollkrysset»
Se også: www.kolumbus.no

Andre transportmuligheter
Taxi
Stavanger Taxi
51 90 90 90
Norgestaxi Stavanger 08000

Leiebil
Idretten samarbeider med Hertz. Benytt rabattkode CDP 961733.
Ring tlf 67 16 80 00 for reservasjon.

Andre telefoner
Stavanger Legevakt:
Politiet:
Stavanger Turistinformasjon:

51 51 02 02
02800
51 85 92 00

Sanitet / førstehjelp
Det vil være sanitetspersonell i Stavanger Idrettshall og Vikinghallen.

Hotell
Scandic Forum 51 93 00 01, Scandic Stavanger City 21 61 52 00
eller Scandic Forus 21 61 48 52

Turneringsregler
1. All røyking i hallene er forbudt. Røyking må derfor foretas utenfor hallene.
2. All bruk av snus er forbudt under spillets gang.
3. Bruk av alkohol er forbudt i hallene. Funksjonærer, dommere og spillere som er beruset
skal utelukkes fra deltagelse og bortvises fra idrettshallene. Oppdages forholdet under
kamp skal kampen stoppes, og det motspillende lag utropes til vinner.
4. Lag som trekker seg fra tredje, eller senere kamper i seriespillet ilegges en bot på kr 1.000,-.
5. Vi oppfordrer alle lag til å opptre på en positiv måte ovenfor dommerne. Deres
avgjørelse er suveren og evt. protest skal fremmes iht. eget reglement for dette.
6. Alle ansatte i bedriften som har dannet lag kan delta. I tillegg kan spillere med
dispensasjon delta – spillere fra bedrifter som ikke har bedriftsidrettslag eller denne
aktivitet. Aktive spillere kan kun delta hvis de har godkjent dispensasjon og er 30+
7. Førstnevnte lag i kampoppsettet bytter drakt ved draktkollisjon.
8. Laglederne må melde seg i hovedsekretariatet i god tid før første kamp.
9. Lagene plikter å være klar til kamp senest 10 minutter før oppsatt spilletid. Det gis ikke
ventetid, og kampene anses som tapt for det lag som ikke er klar til oppsatt kamptid.
10. Protester skal forelegge skriftlig umiddelbart etter kampen og senest 20 minutter etter
slutt. Protestgebyr kr 200,- skal vedlegges. Gebyret refunderes dersom protesten tas til
følge. Avgjørelsen kan ikke appelleres.
11. Turneringen er godkjent av Norges bedriftsidrettsforbund, og således gjelder forbundets
kamp- og konkurransereglement.

Curlingregler
1. Det spilles etter Bedriftsidrettens konkurranseregler og NCF’s spilleregler.
Utover dette gjelder følgende:
2. Det tillates ikke mat på konkurranseområdet.
3. Ett lag består av 4 spillere (eventuelt 3). Valgfri sammensetning damer/herrer, da alle lag
spiller under samme klasse: mix. Det kan også benyttes opptil 2 reserver. Reserver kan
kun byttes inn/ut mellom omgangene.
4. Kampene spilles 4 runder a’ 8 steiner innenfor 1 time.
Runde 4 må starte senest 45 minutt etter oppsatt kampstart. Hvis ikke er kampen ferdig
etter 3 runder.
5. Taper av en omgang med Stein/saks/papir mellom lagenes kapteiner, setter første stein i
første runde.
6. Det gis 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort.
7. Curling er en gentlemansport og det er viktig med fair play. Uthaling av tid respekteres
ikke, pga tidsskjema er man avhengighet av kjapp kampavvikling. Uthaling av tid kan slås
ned på med ekstrapoeng til motstander.
8. Lag som ikke møter opp til sine kamper på kamptidspunktet, taper kampen
Resultat: Ikke oppmøtt lag:
0 poeng, 0 runder og 0 score poeng
Oppmøtt lag:
2 poeng, 2 runder og 6 score poeng
9.

Planlagt Walkower dersom behov pga odde tal antall lag i pulje gir følgende score:
1 poeng, 2 runder og 2 -2 score poeng

Turneringen spilles etter Round Robin system
Det spilles 5 kamper, alle lag spiller en kamp mot de andre lagene.
Seier gir 2 poeng, uavgjort 1 og tap 0. Husk å registrer både ends (runder) og score.
Alle 4 ends i en kamp må fullføres, pga tabellsortering.
Endelig tabell sorteres etter følgende kriterier:
1. Poeng
2. Ved poenglikhet - Innbyrdes oppgjør
3. Ved poenglikhet og uavgjort eller «deadlock»; antall ends (runder) vunnet
4. Antall steiner vunnet (Score)
5. Dragning – 1 stein pr. lag

Premiering
Premie til 1. 2. og 3 plass i tabellen.

Kampoppsett – lørdag 10. mars
09:00

Registrering

09:30

Stavanger ishall
FBI fylkeshusets bedriftidrettslag

Sbanken ASA
Meny Christiansand

Jadarhus Bedriftsidrettslag

Statoil

Stavanger ishall
Sbanken ASA

FBI fylkeshusets bedriftidrettslag
Statoil

Jadarhus Bedriftsidrettslag

Meny Christiansand

10:45

12:00

Lunsj

12:30

Stavanger ishall
Sbanken ASA

Jadarhus Bedriftsidrettslag
FBI fylkeshusets bedriftidrettslag

Meny Christiansand

Statoil

Stavanger ishall
Sbanken ASA

Meny Christiansand
Jadarhus Bedriftsidrettslag

FBI fylkeshusets bedriftidrettslag

Statoil

Stavanger ishall
Sbanken ASA

Statoil
Meny Christiansand

FBI fylkeshusets bedriftidrettslag

Jadarhus Bedriftsidrettslag

13:45

15:00

16:15

Premieutdeling

Finn veien til cupfest og busstasjon i Stavanger

Blå markør:
Rød markør:

Sjøhusene i Stavanger
Busstasjon – sentrum

Finn veien i arenaområdet

Blå markør:
Rød markør:
Grønn markør:

Stavanger Idrettshall
Vikinghallen
Stavanger Ishall

Vi takker alle deltakere og frivillige!

