
Regler KM-dubbel 2019
Grundläggande Mixed dubbel spelas av två spelare. Båda lagen har sex 

stenar, varav en för varje lag är förplacerad i starten av 
varje omgång. Laget med sista sten inleder med en sten i 
bakkanten av fyrfot, laget utan sista sten inleder med en 
centerguard. När Power Play används, flyttas de 
förplacerade stenarna ut till corner-guard och sten bakom 
den, enligt internationella regler. Power play får användas 
en omgång per match och lag.

De två positionerna i mixed dubbel är att antingen spela 
sten ett och fem, eller de tre stenarna i mitten. Spelarna 
får byta positioner mellan omgångarna. Båda spelarna får 
sopa.
Första utslagningen får ske med fjärde spelstenen i varje 
omgång. Egna stenar får inte heller slås ut innan det. 
Skulle ett lag nolla en omgång, går fördelen av sista sten 
över till motståndarlaget.

Stenplacering 

Stenplacering Lagen kommer innan match överens om vilket av de sex 
möjliga stenplaceringslägena som ska användas hela 
matchen. Det finns tre infrusna knappnålar längs mittlinan 
mellan boet och hog. 

Resp. prick kan användas som två lägen (bakre del av 
sten tangera prick alt. främre del av sten tangera prick). 
Vid bra Göteborgsiscurl rekommenderas närmsta pricken, 
på sidan av pricken mot hog.

Matcher 8 omgångars/match. Matcher i gruppspel får sluta 
oavgjort. I slutspel kan skiljeomgångar förekomma. 1 
poäng för oavgjort tilldelas bägge lagen. 2 poäng till 
vinnande lag.

Stenplacering vid 
powerplay

Inbördes 
ranking i 
grupperna

 1) Poäng 2) Antal vinster 3) Inbördes möte 4) Summa 
teedragningspoäng.

Teedragning Inför varje match i gruppspel får alla spelarna varsin 
provsten följt av en officiell teedragning (poängmetoden 
1-5). Summan av lagets poäng avgör sistastensfavör. 
Teedragningen antecknas i resultatbladet bredvid 
matchresultatet. 
I slutspelet tilldelas högst rankat lag i gruppspelet 
sistastensfavör i första omgången.

Flytta matcher Lag får komma överens om att flytta matcher. Det viktiga 
är att alla gruppspelsmatcher är rapporterade senast 7 
mars.Reserver Lag får inte använda reserver som ej är anmälda och en 
reserv måste delta i minst två matcher för att bli tilldelad 
ev. KM-titel.
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