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Kuidas jääkeeglit ehk curling’ut  mängida? 
 

Curling on jääspordiala, mida nii tervise- kui profispordina harrastab maailmas mitu miljonit inimest. See 
on eluaegne harrastus, mida saavad võrdselt nautida nii mehed kui naised, noored kui vanad. 
  

Curlingut saab mängida nii tehisjääl kui ka looduslikul liuväljal. Seda on mängitud juba alates 16. 
sajandist. Esimest korda oli curling taliolümpiamängudel kavas 1924. a. Curlingut mängitakse tavaliselt u 
45-meetri pikkusel curlingurajal spetsiaalsete graniidist kividega kahe võistkonna vahel. 
  
Mängu põhimõte on väga lihtne. Vastamisi on kaks neljaliikmelist võistkonda. Eesmärk on visata 
oma võistkonna kivid ”Kodu” keskpunktile lähemale kui vastase omad. Pärast igat vooru saab 
punkte vaid üks võistkond. Võistkond saab nii mitu punkti, kui palju on tal ”Kodu” keskpunktile 
lähemal olevaid kive vastase kõige täpsemini visatud kivist. Mäng kestab üldjuhul eelneva 
kokkuleppe alusel 6-10 vooru. Viigilise tulemuse korral mängitakse lisa voor(ud). 
 

• Kummaski võistkonnas on neli liiget ja oma kapten, kes valib kivi liikumise suuna ning 
vajadusel määrab kindlaks, millist vastasvõistkonna kivi tuleb tabada.  

• Esimene vise loositakse, edasi viskavad võistkonnad vaheldumisi. Iga mängija heidab 
kaks curling’ukivi.  

• Kiviketas tuleb libistada raja teises otsas asuva ringi keskpaika.  
• Heidetud kivi sangast tuleb lahti lasta enne, kui see jõuab heitejooneni (platsil punane 

joon). Kui kivi vabaneb käest hiljem, kuulub see mängust eemaldamisele.  
• Kui valesti mängu saadetud kivi puudutab teisi kive, tuleb viimased võimalikult täpselt 

algsetele positsioonidele tagasi sättida.  
• Kohe on mängust väljas need kivid, mis libisevad üle mänguväljakut piirava punase joone.  
• Sel ajal kui üks mängija laseb kivi libisema, peavad kaks harjadega teed puhastama - 

pühkimine parandab kivi libisemist. Samas saab harja töötades takistada ka kivi 
väljalibisemist mänguväljalt. Kui pühkimisel puudutatakse libisevat kivi, tuleb see 
mängust eemaldada.  

• Väljaspool keskpunkti joont võib “pühkida” ka vastasvõistkonna liige, et teiste kivi edukat 
libisemist takistada. Arvesse lähevad vaid need heidetud kivid, mis paiknevad keskpunkti 
ringis. Võidab see võistkond, kelle kivi on jääplatsile joonistatud ristile ehk keskpunktile 
kõige lähemal.  

• Et mängijal oleks parem kivi libisema lükata, on jääl jalatugi.  
 

  �� POOL VÕISTLUSPLATSI: pärast heitejoont on peegelpildis teine    
         mänguväljak. 

 
 
 
 
 

Head libistamist! 
 
 

 
 
 

 

 


