SUMMER-BOWLING JA KESÄKKL-KILPAILU YHDISTYVÄT 2018
Kirkkonummen Keilahalli järjestää Summer-Bowling keilakilpailun. Kilpailu on avoin kaikille
keilahallissa vieraileville pelaajille.
Peliaika: 14.5.-19.8.2018,
Ensimmäiset kolme viikkoa14.5. – 2.6. keilataan Kirkkonummi-Ranking 2018 8. osakilpailu
ja viikkokilpailut 31-33, kilpailussa tuplapisteet. Viimeinen Ranking-erä 2.6. klo 1800
Ranking-tulokseksi lasketaan kolmelta ensimmäiseltä viikolta kisan kaksi parasta neljän
sarjan tulosta ja viikkokilpailussa paras neljän sarjan tulos.
Kilpailun johtaja: Kilpailun johtaja: Ari Tiainen, erän valvojana toimii Kirkkonummen
Keilahallin vuorossa oleva työntekijä.
Kilpailumaksu: SKL:n rekisterissä olevat keilaajat 18€, uusinta 18€. Ei koskaan
rekisteröidyt keilaajat 15 €, uusinta 15€.
Pelitapa: Eurooppalainen pelitapa, käytössä radat 1-4 (joku radoista voi olla huollossa,
kesä- heinäkuussa).
Kilpailuerät: Kirkkonummi-Ranking 9 14.5- 2.6. Maanantaina klo 1500 ja 1630. Tiistaina
klo 1500,1630,1800. Keskiviikkona klo 1530 ja 1830. Torstaina klo 1500 ja 1700,
perjantaina ja lauantaina klo 1500,1630 ja 1800, sunnuntaina jos halli auki, klo 1500.1630
ja 1800. (ilmoitetaan erikseen)
Kilpailu jatkuu: 6.6. – 26.7.Halli auki erikseen tilattaessa. (kilpailueristä ilmoitetaan
erikseen)
30.7.-19.8. erät keskiviikosta-lauantaihin klo 1430,1600,1730 ja 1900. Sunnuntaierät jos
halli auki (ilmoitetaan erikseen)
Varaukset ja muut tiedot nähtävillä www.ltsport.fi Kilpailijan on otettava huomioon
viereisellä radalla heittävät kilpailuun osallistumattomat heittäjät.
Ilmoittautuminen: Keilahallin puhelinnumeroon:044-2547329 hallin aukioloaikoina tai
kokonaiset erät 040 5835731.
Keilahalli varaa oikeuden lisätä, poistaa ja muuttaa kilpailuvuorojen ajankohtia.
Rekisteröimättömät kilpailijat vastaavat itse vakuutusturvastaan
Hoito: Radat hoidetaan päivittäin ennen ensimmäisen kilpailuerän alkua.
Rataolosuhde: www.ltsport.fi
Tasoitukset: Kilpailussa noudatetaan luokkatasoitusjärjestelmää, sarjaa kohti tasoitus on
luokittain: M=0, A=5, B=12, C=20 ja D ja ei koskaan rekisteröidyt=35.
Finaali: 1.9.2018 klo 0900 alkaen.
Finaaliin pääsee 12 alkusarjan parasta keilaajaa seuraavasti: kuusi parasta neljän sarjan
tulosta, kaksi parasta kaksi x neljän sarjan tulosta, kaksi parasta kolme x neljän sarjan
tulosta ja kaksi parasta neljä x neljän sarjan tulosta (luokkatasoituksin), tasapelitilanteessa

finaaliin menee pienemmällä tasoituksella keilaava (19.8.tilanne). Jos tasoitus on sama,
jatkoon menee enemmän alkusarjan pelissä kaatoja tehnyt heittäjä, jos tämäkin on sama,
finaaliin menee paras tasoittamaton sarja, jos sama, niin toiseksi paras tasoittamaton sarja
jne jos neljän sarjan tulos on sama, karsitaan finaaliin menijä ennen finaalia yksi ruudun
äkkikuolema.
Kaikissa finaalin osioissa noudatetaan edellisessä kappaleessa mainittua tasapelisääntöä,
finaalin osiossa pelattujen sarjojen mukaan. Mikäli kilpailu on Round Robin-sarjojen,
jälkeen tasan kahden tai useamman pelaajan kesken, heitetään lisäruutuja, kunnes
voittaja (t) on selvillä.
Finaalin pelitapa:
Osa 1: Kaikki 12 keilaajaa heittävät 4 sarjaa, 8 parasta jatkaa round robiniin.
Osa 2: Edellisen osion neljän parhaan Round Robin 7 + 1 sarjaa, eurooppalainen pelitapa,
jatketaan edellisiin pisteisiin.
Round robin voitosta saa 30 bonuspistettä, tasapelistä 15 ja häviöstä 0 pistettä. Round
Robin- pelimuoto tarkoittaa sitä, että kilpailijat heittävät jokainen yhden sarjan jokaista (3
peliä) vastaan, se kummalla on tasoituksen (luokkatasoitukset) jälkeen enemmän pisteitä
voittaa. Mikäli kaksi kilpailijaa heittää täyden 300-sarjan, on peli tasan vaikka toisen
tasoituksellinen sarja menisi yli 300:n.
Osa 3: Neljän parhaan pudotuspelit,
4. vs 3., 2. vs ed voittaja, 1. vs ed voittaja.
Kilpailun jury: Ari Tiainen, Ulf Jäderholm, Arto Arvekari
Palkinnot: Jokaisesta suorituksesta 4€ palkintopottiin, joka jaetaan finaalin jälkeen
seuraavasti:
1.17% (väh 250€), 2. 15 %(väh 200€) 3. 13%(väh 150€), 4. 11%, (väh 100€),
5-8 6 %, (väh 36€) 9-12 5%(väh 18€), potin arvosta.

