Kirkkonummi- Talvi KKL 2008-2018
Kirkkonummen Keilahalli järjestää TalviKKL- keilakilpailun. Kilpailu on avoin kaikille keilahallissa vieraileville
keilaajille.
Peliaika: 19.12.2018-20.01.2019
Kilpailun johtaja: Kilpailun johtaja: Ari Tiainen, ja erän valvojana toimii Kirkkonummen Keilahallin vuorossa oleva
työntekijä.
Kilpailumaksu: 18€, uusinta 18€, pottiin 5€ ja liitolle 2,40€
Pelitapa: Kilpailussa on käytössä radat 1-4. Kilpailijan on heitettävä kilpailun aikana (19.12.18-20.01.19) jokaisella
radalla neljä sarjaa, rata kerrallaan. Ne heitettyään kilpailija voi uusia haluamansa radan (ratojen) tuloksen.
Kilpailuerät: Erät ovat päivittäin keilahallin auki-oloaikoina. Ensimmäinen erä: 19.12. 2018 klo 15.00, viimeinen erä
20.01.2018 klo 18.00, muut erät nähtävillä www.ltsport.fi Kilpailijan on otettava huomioon viereisellä radalla
heittävät kilpailuun osallistumattomat heittäjät.
Ilmoittautuminen: Kilpailuajan varaaminen online- varaimesta: kirkkonummi.varaavuoro.fi, tai keilahallin
puhelinnumerosta:044-2547329.hallin aukioloaikoina. Perumiset vain puhelimella
Rata on varattava ja tarvittaessa peruttava 24 tuntia ennen erän alkua. Kilpailijan on saavuttava hallille 15
minuuttia ennen kilpailun alkamisajankohtaa, 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 ja muut tiedot: www.ltsport.fi
Tasoitukset: Kilpailussa noudatetaan Keilailuliiton keskiarvotasoitusjärjestelmää, keskiarvorajat ovat 215-150/60%.
Kilpailu on virallinen ja Helsingin Bowling Liiton hyväksymä. Rekisteröimättömien keilaajien on lunastettava
keilailuliiton ensilisenssi ennen osallistumistaan kilpailuun, heidän kohdallaan keskiarvo lasketaan keilailuliiton
sääntöjen mukaisesti.

Finaali: 09.02.2019 klo 0900 alkaen. muutettu 17.12.2018
Finaaliin pääsee 16 alkusarjan parasta pelaajaa, joiden sijoitus määräytyy 4 X 4 sarjan parhaasta yhteistuloksesta
keskiarvotasoituksin. Tasapelitilanteessa finaaliin menee pienemmällä tasoituksella pelaava pelaaja. Jos tasoitus on
sama, jatkoon menee paremman puhtaan tuloksen 16 sarjassa tehnyt heittäjä, jos tämäkin on sama, finaaliin
menee paras tasoittamaton sarja, jos sama, niin toiseksi paras tasoittamaton sarja jne. jos kaikki edelliset ovat
tasan, arvotaan finaaliin menijä.
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 7-16 sijoittuneet pelaajat heittävät 4 sarjaa 1 sarja / ratapari (am) keskiarvotasoituksin,
kuusi viimeistä putoaa pois. Ei välihoitoa.
Osa 2. Alkusarjan sijoille 1-6 ja edellisen osion neljä parasta heittävät 4 sarjaa (1 sarja / ratapari (am)
keskiarvotasoituksin, neljä viimeistä putoaa pois, Ei välihoitoa.
Osa 4: Edellisen osion neljän parhaan shoot out pudotuspelit, .
Kilpailun jury: Ari Tiainen, Mike Beekelaar, Ulf Jäderholm.

Palkinnot: Jokaisesta suorituksesta 5€ palkintopottiin, joka jaetaan seuraavasti:1.17 %, 2. 13 % 3. 10%, 4. 8%, sijat
5.-6 .6 % ,7-16 5 %. potin arvosta. Kaikissa voittoluokissa takuu 72€!!

