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YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT
Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä asiakirjassa mainittuja sääntöjä ja määräyksiä, jotka vahvistaa liiton hallitus. Lisäksi noudatetaan Suomen Keilailuliiton
kilpailusääntöjä.

MESTARUUSKILPAILUMÄÄRÄYKSET
1. Ylivieskan keilailuliiton mestaruuskilpailut
1.1. Miesten A-mestaruuskilpailut
Osallistumisoikeus M-, A- ja B-luokkien mieskeilaajilla

1.2. Miesten B-mestaruuskilpailut
Osallistumisoikeus C- ja D-luokkien mieskeilaajilla

1.3. Naisten A-mestaruuskilpailut
Osallistumisoikeus M-, A- ja B-luokkien naiskeilaajilla

1.4. Naisten B-mestaruuskilpailut
Osallistumisoikeus C- ja D-luokkien naiskeilaajilla

1.5. Senioreiden mestaruuskilpailut
Osallistumisoikeus kilpailuvuonna vähintään 50 vuotta
täyttävillä keilaajilla

1.6. Veteraanien mestaruuskilpailut
Osallistumisoikeus kilpailuvuonna vähintään 60 vuotta
täyttävillä keilaajilla

1.7. Junioreiden mestaruuskilpailut
Osallistumisoikeus kyseisenä vuonna 1.9. jälkeen enintään
18 vuotta täyttävillä keilaajilla, tytöille ja pojille oma sarja

1.8. Ikäkausimestaruuskilpailut
Osallistumisoikeus kyseisenä vuonna 1.9.jälkeen enintään
15 vuotta täyttävillä keilaajilla, tytöille ja pojille oma sarja
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1.9. Joukkuekilpailut
Joukkuekilpailut seurajoukkueille käydään em. henkilökohtaisten kilpailujen yhteydessä seuraavasti:

Mestaruuskilpailut
Parikilpailu (2 keilaajaa) erikseen miehille ja naisille
Joukkuekilpailu (4 keilaajaa) erikseen miehille ja naisille.
Parin ja joukkueen on kilpailtava yhtaikaisesti ja yhdessä.

Seniorien mestaruuskilpailut
Parikilpailu (2 keilaajaa), kilpailtava yhtaikaisesti ja parina.

Veteraanit
Parikilpailu (2 keilaajaa), kilpailtava yhtaikaisesti ja parina.

1.10. Finalistien määrä
Henkilökohtaisen alkukilpailun 6 parasta keilaajaa tai, jos alkukilpailussa on ollut ko. sarjassa alle 10 keilaajaa, 4 parasta keilaajaa.

2. Mestaruuskilpailujen ajankohta
Senioreiden, junioreiden, ikäkausi- ja veteraanien mestaruuskilpailut järjestetään
syyskaudella, mestaruuskilpailut kevätkaudella liiton hallituksen tarkemmin määrääminä aikoina.
Kun kilpailut on merkitty liiton hallituksen hyväksymään ko. kauden kilpailukalenteriin, niiden ajankohtaa ei voi muuttaa, kuin erittäin painavista syistä.

3. Kilpailuista ilmoittaminen
Kilpailuista tulee ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailun alkua liiton
ilmoitustaululla keilahallissa.

4. Ilmoittautuminen mestaruuskilpailuihin
Henkilökohtaisissa sarjoissa noudatetaan normaalia viikkokilpailuun ilmoittautumismenettelyä. Joukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava vähintään puolta tuntia
ennen kilpailuerää tai muutoin kilpailujohtajan päättämällä tavalla.

5. Palkinnot
Henkilökohtaisissa sarjoissa jaetaan kolmelle parhaat pokaalit.
Joukkuekilpailuissa jaetaan kolmen parhaan joukkueen jäsenille mitalit.
Lisäksi kussakin 4-henkisessä joukkuekilpailussa kilpaillaan kiertopalkinnosta.
Kiertopalkinnon saa omakseen joukkue, joka saa siihen kolme peräkkäistä tai
yhteensä viisi kiinnitystä, minkä jälkeen liitto hankkii kilpailtavaksi uuden kiertopalkinnon.
Mestaruuskilpailun kunkin viikon alkukilpailusuoritus on samalla sen viikon viikkokilpailu.
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6. Kilpailumaksu
Liiton hallitus päättää kilpailumaksusta kunakin vuonna erikseen. Erillistä joukkuekilpailumaksua ei peritä. Loppukilpailu on keilaajille ilmainen, kuitenkin niin,
että viikkokilpailumaksu liitolle peritään, jos kyseessä on samalla viikkokilpailusuoritus. Muutoin kustannuksista vastaa liitto.

7. Kilpailun järjestämistä koskevia määräyksiä
7.1. Kilpailun johtaminen
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja tai liiton hallituksen erikseen nimeämä kilpailunjohtaja vastaa kilpailujen yleisistä järjestelyistä ja niiden asianmukaisesta läpiviennistä. Edellä mainitun tehtävänhoitajan on nimettävä kutakin erää varten
valvoja, joka siinä erässä toimii kilpailunjohtajana SKL:n kilpailusääntöjen mukaisin valtuuksin. Kaikki edellä mainitut saavat osallistua kilpailuun, mutta eivät valvomassaan erässä.

7.2. Tulosluettelo
Täydellinen tulosluettelo on julkaistava ja jaettava jäsenseuroille ja keilahallin ilmoitustaululle kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.

MESTARUUSKILPAILUJEN YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
Yleistä
Loppukilpailun alussa pelaajilla on kilpailunjohtajan määräämä harjoitusaika,
vähintään 4 harjoituspalloa loppukilpailun aloitusradalla tai aloitusrataparin
kummallakin radalla.
Mikäli ennen pudotuspelejä on tasapelitilanne 1. ja 2. tai 3. ja 4. sijoittuneen pelaajan kesken, suoritetaan kahden ruudun (9 ja 10) uusintoja, kunnes paremmuus on selvillä.
Paremmin sijoittunut saa pudotuspelissä määrätä aloittajan. Peli aloitetaan rataparin vasemman puoleiselta radalta, minkä jälkeen vastustaja pelaa kaksi ruutua
aloittaen oikeanpuoleiselta radalta ja tämän jälkeen jatketaan vuorotellen kaksi
ruutua kerrallaan molemmat sarjat. Kilpailunjohtaja voi päättää nopeutetusta pelitavasta, jos kilpailijat eivät sitä vastusta.
Pudotuspelit pelataan seuraavasti: 3. vastaan 2. kaksi sarjaa amerikkalaisella
pelitavalla. Finaaliin selviytyy se keilaaja, jonka kahden sarjan yhteistulos on parempi. Tasatilanteessa suoritetaan kahden ruudun uusintoja ylempänä esitettyyn
tapaan.
Finaali pelataan samoin kuin semifinaali.
Finaalipaikan varmistanut keilaaja saa aloittaa harjoittelun etukäteen nimetyllä
rataparilla, kun semifinaalista on pelattu 1. sarja.
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1.1.-1.2. Miesten mestaruuskilpailut
Kilpailusarjat: Henkilökohtainen A-mestaruus ja B-mestaruus.
Joukkuekilpailut käydään yhtenä kilpailuna ilman tasoituksia.
Alkukilpailu: Henkilökohtainen kilpailu koostuu kahdella peräkkäisellä viikolla suoritetusta 8
sarjan kilpailusta amerikkalaisella pelitavalla.
Joukkuekilpailut: Parikilpailu 2x8 sarjaa käydään alkukilpailun ensimmäisellä ja joukkuekilpailu 4x8 sarjaa toisella viikolla.
Loppukilpailu: Henkilökohtaisen kilpailun molemmista sarjoista alkukilpailun 6 (4) parasta
keilaajaa jatkavat alkukilpailun pisteisiin lisäten 6 sarjaa hallissa pelattavan
viikkokilpailun pelitavalla. Tämän jälkeen kummankin sarjan kolme parasta pelaavat pudotuspelit nollilta. A-sarjan finaalissa paremman tuloksen saanut on
liiton mestari ja B-sarjan finaalissa vastaavasti liiton B-mestari.

1.3.-1.4. Naisten mestaruuskilpailut
Kilpailusarjat: Henkilökohtainen A-mestaruus ja B-mestaruus.
Joukkuekilpailut käydään yhtenä kilpailuna ilman tasoituksia.
Alkukilpailu: Henkilökohtainen kilpailu koostuu kahdella peräkkäisellä viikolla suoritetusta 8
sarjan kilpailusta amerikkalaisella pelitavalla.
Joukkuekilpailut: Parikilpailu 2x8 sarjaa käydään alkukilpailun ensimmäisellä ja joukkuekilpailu 4x8sarjaa toisella viikolla.
Loppukilpailu: Henkilökohtaisen kilpailun molemmista sarjoista alkukilpailun 6 (4) parasta
keilaajaa jatkavat alkukilpailun pisteisiin lisäten 6 sarjaa hallissa pelattavan
viikkokilpailun pelitavalla. Tämän jälkeen kummankin sarjan kolme parasta pelaavat pudotuspelit nollilta. A-sarjan finaalissa paremman tuloksen saanut on
liiton mestari ja B-sarjan finaalissa paras vastaavasti liiton B-mestari.
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1.5. Senioreiden mestaruuskilpailut
Kilpailusarjat: Miehet ja naiset erikseen henkilökohtaisessa kilpailussa, joukkuekilpailussa
samassa sarjassa, naisille tasoitus 8 pistettä/sarja.
Alkukilpailu: Henkilökohtainen kilpailu koostuu kahdella peräkkäisellä viikolla suoritetusta 6
sarjan kilpailusta eurooppalaisella pelitavalla ilman tasoituksia.
Joukkuekilpailu: Parikilpailu 2x6 sarjaa alkukilpailun yhteydessä ensimmäisellä tai toisella
viikolla.
Loppukilpailu:
Miehet: Alkukilpailun 6 (4) parasta keilaajaa jatkavat alkukilpailun pisteisiin lisäten 6 sarjaa hallissa pelattavan viikkokilpailun pelitavalla. Tämän jälkeen
kolme parasta pelaavat pudotuspelit nollilta. Finaalissa paremman tuloksen
saanut on liiton seniorimestari.
Naiset: Alkukilpailun 6 (4) parasta jatkavat alkukilpailun pisteisiin lisäten 6 sarjaa hallissa pelattavan viikkokilpailun pelitavalla. Tämän jälkeen kolme parasta
pelaavat pudotuspelit nollilta. Parhaan tuloksen saanut on liiton naisseniorimestari.

1.6. Veteraanien mestaruuskilpailut
Kilpailusarjat: Miehet ja naiset samassa sarjassa, naisille tasoitus 8 pistettä/sarja.
Ikähyvitykset 1 piste/sarja/vuosi alkaen 61 vuotta sinä vuonna täyttävästä.
Joukkuekilpailu: Parikilpailu 2x6 sarjaa alkukilpailusuorituksen yhteydessä ilman tasoituksia, paitsi naistasoitusta, mutta ikähyvityksin.
Loppukilpailu: Alkukilpailun 6 (4) parasta keilaajaa jatkavat alkukilpailun pisteisiin lisäten 6
sarjaa hallissa pelattavan viikkokilpailun pelitavalla. Tämän jälkeen kolme parasta pelaavat pudotuspelit nollilta. Finaalissa paremman tuloksen saanut on
liiton veteraanimestari.

1.7.-1.8. Junioreiden ja ikäkausimestaruuskilpailut
Kilpailusarjat: Juniorit sekä ikäkausi, erikseen tytöille ja pojille. Vaikka ikä mahdollistaisikin,
voi kilpailija osallistua vain yhteen kilpailusarjaan, joka on ilmoitettava ennen
kilpailusuoritusta.
Kilpailutapa: 6 sarjaa eurooppalaisella pelitavalla ilman tasoituksia suoraan loppukilpailuna. Kilpailun voittaja on liiton tyttöjen/poikien juniorimestari tai ikäkausimestari.
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