
 

 

Avoin miesten ranking 2018-2019 säännöt: 
 

Osallistumisoikeus on kaikilla mieskeilaajilla. 
 
 

PELIAIKA maanantaisin, 24.9.2018 alkaen. Pelataan 2 kierrosta kerrallaan, ennakkoon 
määrättyinä ajankohtina, lista liitteenä. Peliaika klo. 17.30 ja 18.45 

 
 Jos jollekin aikataulun mukainen pelipäivä ei sovi, on pelaajien keskenään sovittava 

uusi aika, mieluiten samalla viikolla kuin alkuperäinen tai ennakkoon, kuitenkin 
syksyn pelit ennen vuodenvaihdetta. Tällöin on myös muistettava perua ratavaraus 
hallilta. 

 
 Rästiin jääneet pelit voi pelata myös kilpailun yhteydessä, jolloin pelaajien on 

pelattava parina ja ranking-peli on 3 ensimmäistä sarjaa. Myös pelimaksu 10 € pitää 
maksaa kilpailumaksun lisäksi (ratamaksu.) 
 
Jos pelaaja jää pois pelikierrokselta ilmoittamatta vastustajalle, peli pelataan mutta 
paikallaolija pelaa haamupelaajaa vastaan. Haamupelaajan tulos on 180 pistettä/sarja 

 ja yhteistulos 540 pistettä/3 sarjaa. Pelaaja saa pisteitä sen mukaisesti, mikäli voittaa 
haamun tai pelaa tasan haamun kanssa. Haamupelaaja = normaali vastustaja, ilman 
tasoituksia.  

 
 
PELITAPA Jos osallistujia on väh. 16, pelataan jokainen jokaista vastaan yksi 3 sarjan pelikierros. 
 Kaudella 2018 – 2019 pelataan 2 eri lohkossa, jos osanottajia on vähintään 24.  
  

 Pelataan 3 sarjaa eurooppalaisittain, samalla radalla kaikki sarjat mahdollisuuksien 
mukaan.  Rata määräytyy arvontakaavion järjestyksen mukaisesti. 

 Harjoitusheitot 4 kpl/ pelaaja, päivän 1. pelissä. Toinen aloitetaan perään ilman 
harjoitusheittoja. Kuitenkin niin että jos pelaaja ei ole ko. päivänä pelannut, hänellä 
on ennen peliä harjoitusheitot.  

  

 Pelataan keskiarvotasoituksin 210-155/ 70 %, syksyllä käytetään tasoituksena ennen 
1. kierroksen tasoitusta ja tasoitus tarkastetaan vuodenvaihteen luokituskeskiarvojen 
mukaan, joiden mukaan pelataan kevät ja finaalit. 

 

 Yhden sarjan voitosta saa 2 pistettä, yhteistuloksen voitosta 2 pistettä. 
 Maksimissaan raskaat pisteet voivat olla 8 pistettä. 

Tasapelissä pisteet jaetaan tasoituksista riippumatta. 
 

 Lopullinen järjestys määräytyy raskaiden pisteiden mukaan. Jos ne ovat tasan, 
katsotaan seuraavaksi kaadettujen keilojen lukumäärä. Jos nekin ovat tasan, ratkaisee 
keskinäinen/keskinäiset ottelut, jos edelleen tasan ratkaisee arpa. 

 
FINAALI Jos pelaajia väh. 16, lopullisen järjestyksen selvittyä pelataan 8 parhaan keilaajan 

kesken finaali, joka pelataan 2 häviöstä ulos –periaatteella, 1 sarjan peleinä, kuitenkin 
niin, että 1. peli on 2 sarjaa, jonka yhteistuloksella tasoituksin ratkeaa voitto/tappio. 
Finaalit pelataan amerikkalaisella pelitavalla. 

  
Jos pelaajia on vähemmän kuin 16 tai enemmän kuin 20, pelataan 11-13 pelaajan 



 

 

lohkoissa, jolloin finaalin pelitapa vaatii 4 parasta kummastakin lohkosta 
finaaliin. 
 
Finaalin pelipäivä on  _________________________ 
 
Finaali on maksuton. 
 
 

RATA- Ratamaksu on 10,00 euroa / kierros, joka maksetaan hallille joka  
MAKSU kierrokselta. Jos pelaaja joutuu keskeyttämään kesken kauden sairastumisen vuoksi, jo 

pelatut pelit mitätöidään, maksuja ei palauteta. 
 
Jos pelaajalta jää pelaamattomia pelejä rästiin ja pelaaja ei niitä halua pelata 
takautuvasti pois, niin myös silloin jo pelatut pelit mitätöidään, mutta pelaajan 
on maksettava kaikkien kierrosten pelimaksut hallille, 20 € kierros x kierrosten 
määrä.  

 
OSALLISTU- 30 euroa / henkilö. (Maksetaan ensimmäisen ratamaksun yhteydessä. 
MISMAKSU hallille ja se siirtyy lyhentämättömänä palkintorahastoon). 
 
 
PALKINNOT  1. 160,00 € 

2.  100,00 € 
3.    80,00  € 
4.  60,00  € 

  5. – 8.  20,00  € 
 
Yhteenvetona: jos pelaajia on 20, 4 ensimmäistä saa + 20 € ja 5-8 saa + 10 € 
 
 
Lisätietoja: Kilpailun johtaja Ilkka Saari tai keilahalli Esa Nieminen p. 040-5344554 
 

 
Kilpailu on epävirallinen, tulokset eivät mene SKL:n keskiarvolaskentaan. 


