
Sekapari-Baker sarjan säännöt 
Alkukilpailussa pelataan kaikkia sarjaan osallistuneita joukkueita vastaan 1 peli. 

Pelissä ei käytetä tasoituksia. Pelataan eur. pelitavalla, 2 joukkuetta radalla.                                                 

Peli koostuu 8 sarjan jaksosta jossa voitetusta sarjasta saa 1 raskaan pisteen ja 

tasapelistä 0,5 pistettä, sekä voitetusta yhteistuloksesta 2 raskasta pistettä. 

Kaudella 2021 – 2022 pelataan 1 lohkossa jossa 10 joukkuetta. 

PELIPÄIVÄ ON AINA SUNNUNTAI  ja peliaika klo. 17.30,  paitsi viimeinen kierros 

aloitetaan jo 16.30, finaalin vuoksi.  

Harjoitteluaika pelin alussa 4 minuuttia/joukkue.  

Kilpailu pelataan Baker-pelitavalla seuraavasti:                                                         

nainen aloittaa 1. sarjan ja heittää sarjan 1. ruudun kokonaan, jonka jälkeen mies 

heittää ruudun 2 kokonaan. Näin jatketaan koko sarja, josta 10 ruudun pelaa mies 

kokonaan. Aina sarjan 10 ruudun pelannut aloittaa seuraavan sarjan, joten vuoro 

vaihtuu joka sarjassa. Pelataan 1 rataparilla, radanvaihto sarjoittain. 

Alkukilpailun järjestys muodostuu raskaiden pisteiden määrän mukaan, jos raskaat 

pisteet tasan, ratkaisee kaadetut keilat, jos nekin tasan, ratkaisee keskinäinen ottelu.  

Sarjassa voi käyttää 1 vaihtopelaajaa loukkaantumisen tai sairastumisen takia, 

kuitenkin niin että alkuperäinen pelaaja ei voi enää palata peliin. Siis vaihto on 

pysyvä lopuilla pelikierroksilla, myös mahdollisessa finaalipelissä. 

Loppukilpailuun 4 eniten raskaita pisteitä kerännyttä joukkuetta. Finaalissa pelataan 

4 sarjaa alkukilpailun pelitavalla, lähtö nollilta. Finaalissa on tasoitukset, jotka 

määräytyvät joukkueiden alkukilpailun sijoituksen perusteella. Tasoitus on 

käytännössä = uusintaruutu(ja), max. 1 uusintaruutu sarjaa kohden. Alkukilpailun 

paras joukkue saa 4 uusintaa, 2. joukkue 3 uusintaa, 3. joukkue 2 uusintaa ja 4. 1 

uusinnan. Uusintaruutu on käytettävä ennen 10. ruudun suoritusta ja sen suorittaa 

se pelaaja jonka ruutua uusitaan. Uusintaruutuja ei voi käyttää useampaa kuin 1/ 

sarja ja käyttämätön uusintaruutu on menetetty, sitä ei voi säästää. Uusintaruutua 

voi siis käyttää vain  ruuduissa 1 – 9, 10 ruutua ei voi uusia.                                         

Jos 10-ruutu on ehditty aloittaa, ei uusintaruutua siinä sarjassa voi enää käyttää. 



Palkinnot 

Finalistit palkitaan seuraavasti: 

1. joukkue 200 € 

2. joukkue 120 € 

3.  joukkue   80 €  

4.  joukkue   60 € 

sekä  5 jäänyt joukkue palkitaan 40 € palkinnolla. 

     

Kilpailun kustannukset ovat:  

Palkintoraha 50 € joukkue, joka maksetaan ennen 1. kierroksen peliä sekä joukkueen 

kierroskohtainen ratamaksu 28 € kierros, jonka voi maksaa kerralla tai kierroksittain. 

Jos joukkue on jollakin kierroksella estynyt ko. päivänä osallistumasta peliin, voi 

vastustajan kanssa vaihtaa pelipäivää, jos vastustajajoukkue siihen suostuu ja löytyy 

yhteinen peliaika joka myös sopii hallille. Vastuu pelin pelaamisesta on täysin pelin 

siirtoa haluavalla joukkueella, jos peliä ei pystytä siirtämään, peli pelataan 

määrättynä ajankohtana ja vastustaja pelaa pelin ilman vastustajaa. Rästiin jäänyt 

peli on pelattava 1 viikkoa ennen viimeistä kierrosta ja viimeisen kierroksen pelisiirto 

voidaan tehdä siis vain aikaisemmaksi.                                                                                 

Jos joukkue ei ilmaannu kierrokselle eikä ole ilmoittanut vastustajajoukkueelle 

esteestä pelata ko. kierroksella, pelaa vastustajajoukkue pelin ilman vastustajaa, 

pelimaksu pitää kuitenkin hallille maksaa. 


