
 

 

 Veteraanisarjan  2020 - 21 säännöt 
 

 

Osallistumisoikeus veteraaniliigaan on kaikilla naisilla ja miehillä, jotka täyttävät 60 

vuotta vuoden 2020 aikana tai aikaisemmin. 

 

 

PELIAIKA       16.9 – 11.12.2020  keskiviikkoisin ja perjantaisin. Pelataan ke päivinä klo 14 – 17.00 

välillä ja pe päivinä klo 13.00 – 15.00 välillä 

 Niille veteraaneille, jotka vielä ovat työelämässä ja eivät pääse pelaamaan em. 

aikoina, voi pelata kierrokset kilpailun yhteydessä, 3 ensimmäistä sarjaa, 

maksamalla kilpailumaksun lisäksi kertakierrosmaksun 11 € tai ke  klo. 17.00 

eteenpäin, miten hallissa on tilaa. 
 Peliviikkoja on 13 kpl. Pelejä voi pelata esim. kerta viikossa tahtiin tai harvemmin, 

jos pelaa useamman pelin samalla viikolla.  

 Sarjaa pelataan 2 kertaa kaudessa, syksy omanaan ja kevät omanaan. 
 

   

PELITAPA Sarjassa pelataan väh. 10 kierrosta, pelejä voi pelata yht. 12 kpl joista lasketaan 10 

parasta mukaan.   

 1 kierros käsittää 3 sarjaa eu, veteraaneilla lasketaan lopputulos ikähyvityksin, 

finaaliin pääsee 6 parasta, tasatilanteessa ratkaisee kaadot, jotka on merkittävä 

pöytäkirjaan joka suoritukselta, jos kaadotkin tasan ratkaisee arpa. 

 Jos kaatojen merkinnöissä puutteita häviää ko pelaaja tasatilanteessa. 

 Pelataan siis syksyllä ja keväällä eri sarjat.   
  

 Pelataan ikätasoituksin (60 vuotta = 0 tas.) sekä naiset +5. 

 

 Harjoittelu 3 min/hlö ennen päivän 1. peliä ! 
 

 Finaaliin 6 pelaajaa. Maksimiosallistujamäärää ei ole määritelty näin ensimmäisenä 

vuonna.  

 Osallistujia oltava väh. 16 kpl, että sarja pelataan. Osanottajamäärä pitää täyttyä viim. 

ensimmäisenä peliviikkona vko. 38 

 Olosuhteena käytetään  pääsääntöisesti meneillään olevan kilpailun olosuhdetta, halli 

pidättää kuitenkin oikeuden kelien käytöstä.  

 

FINAALI Finaalissa pelataan ensin 4 sarjaa nollilta ja sen jälkeen shoot out- pelitavalla 4 sarjan 

tulosjärjestyksen mukaan, sijat 4-6, 1 sarja am pelitavalla, voittaja jatkoon ja kohtaa 

sijat 2-3, voittaja finaaliin 1 sijoitettua vastaan 2 sarjaa am. 

  

Finaali on maksuton. Finaalit pelataan:  ke 16.12.2020  klo. 14.00. 

       

 

PELI- Pelimaksu on 11,00 euroa / suoritus, joka maksetaan hallille ennen suoritusta.   

MAKSU Jos pelaaja joutuu keskeyttämään kesken kauden sairastumisen vuoksi, jo pelatut pelit 

mitätöidään, maksuja ei palauteta. 

   

 

OSALLISTU- 30 euroa / henkilö. (Maksetaan ensimmäisen ratamaksun yhteydessä. 



 

 

MISMAKSU hallille ja se siirtyy lyhentämättömänä palkintorahastoon). 

 

 

PALKINNOT Rahapalkinnot jaetaan finalisteille seuraavasti: 

 

1. 35 % 

2. 20 % 

3. 15 % 

4.   13 % 

5.   10 % 

6.     7 % 

 

eli mitä enemmän osallistujia sitä suuremmat palkinnot 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: 

 

Esa Nieminen p. 040-5344554 tai Raine Heinonen p. 050-5680710 

 

 


