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Hyvinkään keilaveteraanien kilpailutoiminnan säännöt
Perjataipelit

1 Yleistä
Keilaveteraaneille on varattu Hyvinkään keilahallista arkipäivä- perjantaisin pelivuorot klo
10- 13. Maksamalla keilaveteraanien toimikunnan päättämän kilpailumaksun keilaaja voi
liittyä Hyvinkään keilaveteraaneihin. Tulosten kirjaamiseksi halli pyytää henkilötiedot
jäsenrekisteriin.
Jäsenyys keilaveteraaneissa katkeaa jos pelaajalla ei ole kahteen vuoteen
kilpailusuoritusta tai hän itse pyytää eroa.

2 Pelitapa
Perjantaipelit pelataan eurooppalaisittain kolme sarjaa tunnin aikana.
Halli ilmoittaa perjantain pelitulokset keilailuliittoon oli pelaaja rekisteröitynyt tai
rekisteröimätön ja pelaajille muodostuu näin valtakunnallinen keskiarvo.
3 Sarjat
Kilpailijat ovat kahdessa sarjassa A ja B.
B- sarja on tarkoitettu vasta alkajille tai muuten vähän keilanneille.
Pelaaja nousee A- sarjaan seuraavan syys- tai kevätkauden alusta, kun valtakunnallinen
keskiarvo on yli 165.
A- sarja on tarkoitettu enemmän pelanneille ja rekisteröityneille pelaajille.
Kummasskin sarjassa pelataan ikätasoituksin, 60-vuotiaan sarjakohtainen tasoitus on 0 ja
sen jälkeen lisä ikävuosi tuo 1pisteen lisää. Naispelaajille on 8 pistettä/ sarja lisähyvitys.

4 Kilpailulajit
Keilahalli kirjaa perjantaikilpailun tulokset ja ne tulevat näkyviin hallin ilmoitustaululla. Ne
ovat luettavissa myös Keilaveteraaanien kotisivuilla,
Viikkokisa, jossa kunkin perjantain paras tasoitettu tulos kummassakin sarjassa palkitaan.
Lisäksi arvotaan osallistuneiden kesken palkinto kummassakin sarjassa.
Kuukausikisa, jossa kuukauden aikana pelattujen kolmen perjantain yhteistulosten kolme
parasta kummastakin sarjasta palkitaan.
Kausikisat pelataan kuukausikilpailuina. Syyskausi 4 kuukausipeliä, kevätkausi 4
kuukausipeliä, joista huonoin kuukausi jää pois. Koko kauden. tulos saadaan syys- ja
kevätkausien tulosten summaamisella. Kausikisoissa kolme parasta kummastakin sarjasta
palkitaan.
Joukkuepelit

1 Yleistä
Hyvinkään keilaveteraaneilla on A- sarjalaisille kolmen pelaajan joukkueille TRIO ja Bsarjalaisille kahden pelaajan joukkueille DUO. Pelit pelataan ohjelman mukaisesti tiistaisin.
Pelimaksu on kunkin kilpailijan maksama saman suuruinen pelaajan maksu kuin
perjantaikisassa.
Joukkueet ilmoitetaan ja nimetään ennen kauden alkua toimikunnan ilmoittamaan
päivämäärään mennessä.

2 Sarjan suuruus ja joukkueet

Joukkuemäärät ja sarjan koon vahvistaa toimikunnan nimeämä henkilö ennen kauden
alkua. Tarvittaessa uusien joukkueiden ja seurojen kakkosjoukkueiden välillä suoritetaan
karsinta perjantaikisan yhteydessä.
Kapteenit huolehtivat joukkueet pelipaikalle. Vastustajan puuttuessa on joukkueen silti
pelattava kolme sarjaa.
Varapelaajia saa käyttää kunhan ovat veteraaneja. Vajaamiehinen joukkue saa pelata,
mutta tulokseen huomioidaan vain pelanneiden tulos ja joukkueen on maksettava
puuttuvan pelaajan kilpailumaksu.
Pelaaja ei voi osallistua molempiin joukkuepeleihin peräkkäisillä kierroksilla.
3 Pelitapa
TRIO ja DUO pelataan ikätasoituksin. Halutessaan Trio joukkue voi nimetä myös B- sarjan
pelaajan.
DUO:ssa joukkueeseen voidaan nimetään A- sarjan pelaaja, mutta hän pelaa tasoituksella
0.
Pelit pelataan amerikkalaisella pelitavalla kolmen sarjan peleinä. Pelaajilla on kaksi
harjoitusheittoa per rata.
Joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan ja sijoituskierroksen 1./2, 3./4. jne.
Paremmuus ratkaistaan raskain pistein. Voitetusta pelaajien keilasarjojen yhteistuloksesta
ja paremmasta joukkueen yhteistuloksesta saa 2 pistettä, tasatuloksista 1 piste
kummallekin. Raskaiden pisteiden ollessa tasan ratkaisee sarjasijoituksen keilapisteet. Jos
keilapisteetkin ovat samat ratkaisee keskinäisen ottelun tulos. Jos sekin on tasatulos
ratkaisee arpa.
Jos joku joukkue luopuu sarjasta kesken kauden, sen on maksettava kilpailumaksut ja
pelatut ottelutulokset mitätöidään.
4 Palkinnot
Kullakin kierroksella eniten keilapisteitä saanut joukkue palkitaan toimikunnan päätöksen
mukaisesti.
Kummankin sarjan paras joukkue saa nimen kiertopalkintopokaaliin ja lisäksi jaetaan
stipendit kolmelle parhaalle joukkueelle. Stipendin suuruus määräytyy kilpailumaksujen
tuotosta kevätkokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.

