Kirkkonummi- Talvi KKL 2017
Kirkkonummen Keilahalli järjestää TalviKKL- keilakilpailun. Kilpailu on avoin kaikille
keilahallissa vieraileville pelaajille.
Peliaika: 16.12.2017-21.01.2018
Kilpailun johtaja: Kilpailun johtaja: Ari Tiainen,ja erän valvojana toimii Kirkkonummen
Keilahallin vuorossa oleva työntekijä.
Kilpailumaksu: 13€, uusinta 13€
Pelitapa: Kilpailussa on käytössä radat 1-4. Kilpailijan on heitettävä kilpailun aikana
(16.12.17-21.1.18) jokaisella radalla kolme sarjaa. Ne heitettyään kilpailija voi uusia
haluamansa radan (ratojen) tuloksen. Kilpailija ei saa heittää kahta kertaa peräkkäin
samalla radalla.
Kilpailuerät: Erät ovat päivittäin keilahallin aukioloaikana alkaen tasatunnein, mikäli muita
varauksia ei ole, päivän viimeinen erä alkaa viimeistään tunnin ennen sulkemisaikaa.
Ensimmäinen erä: 16.12. 2017 klo 16.00, viimeinen erä 21.1.2018 klo 18.00, muut erät
nähtävillä www.ltsport.fi Kilpailijan on otettava huomioon viereisellä radalla heittävät
kilpailuun osallistumattomat heittäjät.
Ilmoittautuminen: Keilahallin puhelinnumeroon:044-2547329.hallin aukioloaikoina.
Rata on varattava ja tarvittaessa peruttava 48 tuntia ennen erän alkua. Kilpailijan
myöhästyessä tilalle voidaan ottaa toinen heittäjä. Keilahalli varaa oikeuden lisätä, poistaa
ja muuttaa kilpailuvuorojen ajankohtia.
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 rek.=35. Rekisteröimättömät ja ilman
keskiarvoa olevat keilaajat: tasoitus lasketaan vuosien 2010 – 2016, Kirkkonummen
keilahallin kesä- tai talvikkl: ssa parhaiden sarjojen mukaan, näiden sarjojen keskiarvon
mukaan lasketaan luokkatasoitus.
Koska kyseessä on harjoituskilpailu, keilaaja vastaa itse vakuutusturvastaan.
Finaali: .27.1.2018 klo 0900 alkaen.
Finaaliin pääsee 16 alkusarjan parasta pelaajaa, joiden sijoitus määräytyy 4 X 3 sarjan
parhaasta yhteistuloksesta luokkatasoituksin. Tasapelitilanteessa finaaliin menee
pienemmällä tasoituksella pelaava pelaaja. Jos tasoitus on sama, jatkoon menee
enemmän 24:ssä alkusarjan pelissä kaatoja tehnyt heittäjä, jos tämäkin on sama, finaaliin
menee paras tasoittamaton sarja, jos sama, niin toiseksi paras tasoittamaton sarja jne.jos
kaikkien 12 sarjan tulos on sama, arvotaan finaaliin menijä.
Mikäli sijoittunut heittäjä ei saavu finaaliin, hänen tilalleen otetaan alkusarjasta seuraavaksi
sijoittunut heittäjä, kilpailupäivänä finaalista poisjääneen tilalle otetaan täyteheittäjä,
poisjääneiden järjestys määräytyy alkusarjojen (12) mukaan. 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. 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 jury: Ari Tiainen, Mike Beekelaar, Ulf Jäderholm, Arto Arvekari.
Palkinnot: Jokaisesta suorituksesta 4€ palkintopottiin, joka jaetaan seuraavasti:1.17 %, 2.
12 % 3. 11%, 4. 8%,5-8 6 %,9-12 4 %.13.-16 3% potin arvosta.

