Kirkkonummen veteraaniliigan säännöt
Kirkkonummen Keilahalli järjestää
Peliaika:

Syyskausi 5.9.-15.12.2017 klo 1430 asti (ei vko 49), syysfinaali 19.12.klo 0900
Kevätkausi 9.1.-18.5.2018 klo 1430 asti, kevätfinaali 22.5.2018 klo 0900

Kilpailumaksu: 12€/4 sarjaa, 2 harjoitusruutua/kilpailu.
Pelitapa: Heitetään 4 sarjaa eurooppalaisella pelitavalla samalla radalla, 1-3 henkilöä/rata.
Kilpailuerät: Pääsääntöisesti tiistai klo 0900, 1100 ja 1300, keskiviikko klo 0930, vuorot
jaettu etukäteen (heittoajat). Mikäli kilpailija on estynyt heittämään omalla vuorollaan voi
hän heittää sarjat hallin kanssa sovittavana aikana maanantai klo 13-perjantai klo 1430
välisenä aikana, mutta vain jos se hallille sopii.
Peruutus/siirto: Ilmoita keilahallin puhelinnumeroon:044-2547329, mikäli et pääse omalle
vuorollesi.
Rataolosuhde: www.ltsport.fi
Tasoitukset: Jokainen heittäjä saa pisteen jokaiseen sarjaan jokaisesta ikävuodesta yli
60-vuotta, sinä vuonna, kun täyttää 60 tasoitus on nolla. Mikäli alle 60-vuotias osallistuu
liigaan, vähennetään häneltä piste/ikävuosi alle 60.
Rekisteröimättömät keilaajat vastaavat itse vakuutusturvastaan.
Finaalit: Finaaliin pääsee 16 alkusarjan parasta pelaajaa, joiden sijoitus määräytyy
kauden kilpailujen yhteistuloksesta ikätasoituksin. Tasapelitilanteessa finaaliin menee
pienemmällä tasoituksella pelaava pelaaja.
Mikäli sijoittunut heittäjä ei saavu finaaliin, hänen tilalleen otetaan alkusarjasta seuraavaksi
sijoittunut heittäjä Finaalin pelitapa:
Osa 1. Alkusarjan sijoille 9-16 sijoittuneet pelaajat heittävät 4 sarjaa (1 sarja / rata)
luokkatasoituksin, neljä viimeistä putoaa pois, eurooppalainen pelitapa. Ei välihoitoa.
Osa 2. Alkusarjan sijoille 5-8 ja osion yksi neljä parasta heittävät 4 sarjaa (1 sarja / rata)
luokkatasoituksin, neljä viimeistä putoaa pois, eurooppalainen pelitapa. Ei välihoitoa.
Osa 3 Alkusarjan sijoille 1-4 ja osioista 1 ja 2 jatkoon selvinneet heittävät 4 sarjaa,
eurooppalainen pelitapa, Ei välihoitoa.
Osa 4, Edellisen osion neljän parhaan Round Robin eurooppalainen pelitapa, 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.
Kilpailun johtaja: Ari Tiainen,

