Kirkkonummen Baker-liiga 2018-2019
Baker-liiga alkaa 6.9.2018 joukkueet pelaavat 4 joukkuetta/2peliä illassa/3-sarjaa, molemmat pelit samaa vastustajaa vastaan, Joukkueessa
pelin aikana kaksi keilaajaa.
Baker pelitapa: Keilaajat heittävät jokaisen heiton vuoron perään, joukkue sopii kumpi aloittaa sarjan, myös kaadosta ykkösheittovuoro
vaihtuu, myös 10-ruutu vuoron perään.
Joukkueita 12 kpl. Eurooppalainen pelitapa.
Pisteet: Erävoitosta 2p, kokonaiskisasta 2p, jokaisesta parituloksesta +1p. Yhteensä max 12p /peli.
Sijoituksen ratkaisee 1.kokonaispistemäärä, 2. kaatuneet keilat tasoituksen kera.
Tasoitukset lasketaan joukkueen jäsenten (2kpl) luokkatasoitusten mukaan jaettuna kahdella, pyöristys ylempään kokonaislukuun. Ei
rekisteröityneet keilaajat vastaavat itse vakuutusturvastaan.
Pelioikeus: Kaikilla M-A-B-C-D JA EI REK keilaajilla. Kahdessa joukkueessa ei saa keilata, kauden aikana voi käyttää rajattoman määrän pelaajia.
Finaalissa saa heittää kuitenkin vain keilaajat, jotka ovat keilanneet joukkueessa vähintään 5 peliä syys- ja 5 peliä kevätkierroksella.
Pelipäivä on torstaisin aloitusaika 1815.Ensimmäinen pelipäivä syksyllä 6.9. ja keväällä 24.1. Mahdolliset rästipelit pelataan maanataisin.
Mikäli joukkue ei saa joukkuetta kokoon pelipäivänä on se velvollinen ilmoittamaan siitä vastustajalle ja hallille. Jos joukkue ei saavu
pelipaikalle ilmoittamatta on sen tulos 0 pistettä ja 0 kaadettua keilaa. Paikalla oleva joukkue keilaa haamua vastaan ja saadut pisteet ja keilat
lisätään joukkueelle.
Rästipeliaika voidaan sopia syyskauden/kevätkauden aikana tai rästipelipäivinä, syyskaudella ennen kevätkauden alkamista ja kevätkaudella
ennen finaalipäivää. Jos joukkue ei saavu pelipaikalle ilmoittamatta on sen tulos 0pistettä ja 0 kaadettua keilaa. Paikalla oleva joukkue keilaa
haamua vastaan ja saadut pisteet ja keilat lisätään joukkueelle.
Mikäli pelit siirtyvä hallista johtuvista syistä, halli sopii uudet pelipäivät.
Rataolosuhde: Aina meneillään olevan erikoiskilpailun rataolosuhde.

Finaali: Lauantaina 25.5.2018
Finaalin pelitapa: Syys- ja kevätkauden kaksi parasta, sekä koko kauden kaksi parasta suoraan (jos kauden 1. samat, kaksi seuraavaksi
sijoittunutta) Round Robin finaaliin. Kaikki pelit tulee olla pelattu ennen finaalia!!
Osa1: sijat 5-12 pelaavat 2 sarjaa bakerina, 4 jatkaa
0sa 2: Round Robin bakerina, Syksyn 1. ja 2. sekä kevään 1. ja 2, (ei edelliset)
Osa 3: Sijat 1-3 pudotuspelit 3 vs 2, 1. vs ed voittaja.
Pelimaksu 10€/peli/henkilö, jokaisesta pelistä 3€/henkilö pottiin joka jaetaan finaaliin jälkeen.
Palkinnot: Pottiin pelaajien lukumäärä x 3€ x pelien lukumäärä.
Potin jako/joukkue: 1.24%, 2. 20%,3. 16%, 4. 12%,5. 10%, 6. 8%, 7.5%, 8. 4%
Palkinnot maksetaan joukkueen ilmoittamalle tilille, toukokuun loppuun mennessä.
Kilpailun johtajana on Ari Tiainen ja valvojana keilahallin vuorossa oleva työntekijä, jury valitaan ennen ensimmäisen kierroksen alkua.
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