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Sadanylly tc60 ,. S S55pelataan lahdeksall. (8)
Joukkueella amerikkalaisella pelitavalla 3-mier (-nals )
Joukkuein keskhwotasoituksia kliytUien
Joukkueet ovat elustava n il moitta utu misen mukaa n'
Joukkueiden iås€n€t loostuvat liihlnnå KEIIAVETERAAN I E N Perjantaikisoissa pelaavlsta kei laaj ista.

Pelikierrokset pelataan neljå (4) syksyllå Ja neljå (a)
levätkaudella fokainen jokaifi vast an. tbhdeksas

lierros pelataan slten, ettå 7. kierroksen fiilkeen
ykkönen (1)Ja kakkonen (2) pehavattoisiaan vrstaan,
3itten 3. fa + Jonhtuej. n. g

L

3.

myllyn sliånnöisö vastaa Vetenanltoi mi kunta Ja
'ieuraneuyoston Jäsenisön' yhdesså muodostama
Xilpailutolmikunta.
Sa rja myllyn pel i pålvåt Ja -räriestyltscn måärää cm.
Kllpallutolmlkunnan leskuudestaan vrlltrema henkilö.

Sa da

myllyyn osa llistuvassa Jou ktuccssa kellaa kernl laan
kolme (3) henkiliiåi.
Sa rja myllyn pel i pliivåå (Ui sta l) edelEivä nå perJanta ina on
toukkueessa pelaavat henkilöt llmoltettava hallin lassalle
ennen peliå laadittavaa tuloslaskennan öetokoneohjelmaa tasoituksien varten.
Joukkueessa påiäasia isesti pelaavat hen kilöt ll moltetaa n
Sa rJa

I I

ennen varsinaisen kauden
toukokuussa

(

I

7.05._

alkua lilpailubimikunnalle

mennessä.) kirJallisesU.

Eri pelikierroksllh vol Joukkueessa pelata myös Joku

muu taman seuriln pelaaja, for varslnainen pelaaja on
estynyt hyväksfiåvän syyn ( loma matka, tilapåiinen
rairaus, l:iäkiiri- tns kiiynti) vuoksi.

Jos oman s€urian sfialspeLrajaa ole kåytettåvlssä,
Voldaan ktiyttiiå myös muun Jcuran jäsentii, ellei

tämå kuuluu Johmkin muuhun Sarjamyllyn Joukkusesaen (peruspelaajana).

Asiasta. on sovittava hyvisså ajoln etukiiteen
Ulpallutoimikunnan kanssa.
Sama pelaaja d voi keilata yhden kauden aikana
kkueessa.
KULIAKIN KIERROI(SELI.A
T{II,IET ON ATINETTAVA HALULLE KIERROSTA EDEL.

+

SarJamylly kel lataan yhden tllpalluka uden aikana
riten, että Jokainen Jouklue keilaa yhden (1) kolmen
srjan pelin Jokaista muuta toukkuetta yastaan.
Yhdellä pelikierrolcella kejha Jokålnen loukkue valn
yhden ottelutu

5.

Ottelut kei lataan Ki lpa i lutoimikunna n en nen syyskierrcksen alkua ilmoittaman peliohjelman mukaan.

6.

l{ikåili jokin foukkue el eaavu peliohjelman mukaiselle
pel i kierroksel le on vastustaja n kuiten kin kei lattava sää n tiijen mukaiset kolme sårjaa. Joukkue voi pelata vähemmäl låkin kuin kol mella pelaajalla. Vajaa lla miehitylrsellii
pelaava tal saapumatta jåånyt joukkue oyat kuitenkin
velvoitettujltnaksamaan kolmen leilaajan osallistumismaksut (myö vtr-pelimaksut)

7.

H i kii

ll Joukkue peruu osa llistu misensa Sa rja myllyan

lesken pelikauden, on re kultenkin velvoltettu maksamaan myös jåitjellii olevien kierrosten pellmaksut (myös

vtr- pelimaksut). Peruuttaneen foukkueen otteluiden

tu lokset m i tli tiiidåä n. Osa ll istu m lsen peru ml nen on tehtäuå UrJallisesU kilpailukrimlkunnalle.

-8.

9.

Jårjestelyvuoroon måårätty Joukkue vastaa
tulos- laskennan fa muun Uerroksen pelaamisen
mahdollistavan hallijärjestelyn osalta annettujen
ohjeiden mukaisista teh6vistsi. Tulosten Ja
sarjatilanteen muun tuloslaskennan hoitaa
kilpailutoimikunta.
Pelit keilataan ns. raskain plstein. Pelitapa on amerikkalaisitta i n kol me sa rJaa. Ha rjoitushei ttoja 2 pa I loa / petaaja
ntaparin kummallakin ndalla.
Jokaisen rarjan voitosta raa Ja paremmasta lopputulokJeita iaa kaksi pistettii.

Enimmåismäärå on nåin ollen lahdefsan raskasta
pistettä. Sarja- tai lopputulosten mennesså tasan Jaa
kumpikin joukkue yhden pisteen.

10.

11.

Kun kaikki pelikierrolset on keilattu, rattaisee loukkueiden sijoituksen ensisijaisesti raslaiden pisteiden mäårå. Keilapisteiden ollessa taran, ratlaisee
keskinåinen ottelutulos Jos sekin on tas.n, ntkaistaan sijoituc arvalb.

Lopputulosten perustcella palkltaan folme (3)
parasta Joukkuetta.
Palkinnot oyat sUpendejä hskettuna osuuksina
sarjamyllyn Eotosta (1. 45q6, 2. 35% t 3. 20%
ao. kauden sarjamyllyn tuotosta)
Sa rja myl lyssii jaetaan parhaalle joukkueelle

kiertopalkinto.
Jokaisella pelikiermksella palkitaan parhaan pistemäärän saavuttanut jouklus
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maksujen suu -

udet måäritelLiiän lausittain kilpailutoimikunnan

toimesta.
Keilaveteraanit-Hwinkåä
KitDailutoimikunta.

