
Kirkkonummi- Talvi  KKL 2014 

Kirkkonummen Keilahalli LähiTapiolaSportcenter  järjestää perinteisen talviKKL  
keilakilpailun. Kilpailu on avoin kaikille keilahallissa vieraileville pelaajille. 

Peliaika: 14.12.14-07.01.15 

Kilpailun johtaja: Mike Beekelaar  040-7596827 ja erän valvojana toimii Kirkkonummen 
Keilahallin vuorossa oleva työntekijä. 

Kilpailumaksu: 16€, uusinta 16€ 

Pelitapa: Kilpailussa heitetään kaksi kertaa neljä sarjaa pareittain samalla radalla 
käytössä radat 1-4. Kilpailija ei saa heittää  peräkkäin samalla radalla. 

Kilpailuerät: Ensimmäinen erä: 13.12.14, klo 15.00 muut erät nähtävillä www.ltsport.fi. 
Kilpailijan on otettava huomioon viereisellä radalla heittävät kilpailuun osallistumattomat 
heittäjät. 

Ilmoittautuminen: Keilahallin puhelinnumeroon:044-2547329. ( Ti –La klo 14.00-20.00) 

Hoito: Radat hoidetaan päivittäin (klo n.14.30)ennen ensimmäisen kilpailuerän alkua.  

Rataolosuhde: www.ltsport.fi 

Tasoitukset: Kilpailussa noudatetaan Suomen keilailuliiton luokkatasoitusjärjestelmää, 
sarjaa kohti tasoitus on luokittain: M=0, A=5, B=12, C=20 ja D ja ei rek.=35. Firmaliigassa 
pelanneet saavat tasoituksen keilailuliitossa olevan keskiarvon mukaan. Ei 
rekisteröimättömät keilaajat: tasoitus lasketaan vuosien 2008 – 2012, Kirkkonummen 
keilahallin kesä- tai talvikkl: ssa parhaiden sarjojen mukaan, näiden sarjojen keskiarvon 
mukaan lasketaan luokkatasoitus.. 

 

Finaali: LA 10.01.14 klo 10.00 alkaen  

            Finaaliin M,A luokka  4 parasta+ ;BCD, ei rek  8 parasta   yht: 12        

Finaaliin pääsee 12 alkusarjan parasta pelaajaa, joiden sijoitus määräytyy kahdesta neljän 
sarjan suorituksesta luokkatasoituksin.  Mikäli sijoittunut heittäjä ei saavu finaaliin, hänen 
tilalleen otetaan alkusarjasta seuraavaksi sijoittunut heittäjä. Jos tulos, kahden 
loppukilpailun rajalle sijoittuneen pelaajan kesken on sama,  heitetään yhden pallon  
äkkikuolema  ilman tasoituksia. Keskiarvolla ei ole merkitystä. 

Finaalin pelitapa:  

Osa 1. kaikki 12 heittävät 4sarjaa (1 sarja / rata ) luokkatasoituksin, eurooppalainen 
pelitapa.   , 8 parasta jatkuvat  

Jos tulos, kahden loppukilpailun rajalle sijoittuneen pelaajan kesken on sama,  heitetään 
yhden pallon  äkkikuolema  ilman tasoituksia. Keskiarvolla ei ole merkitystä. 

 

 



Osa2  Round Robin 7+1   aloitetaan nollasta. 

Jos tulos, kahden loppukilpailun rajalle sijoittuneen pelaajan kesken on sama,  heitetään 
yhden pallon  äkkikuolema  ilman tasoituksia. Keskiarvolla ei ole merkitystä. 

0sa 3: aloitetaan nollasta. 

1. finaaliin, 3  vs 2 , ja voittaja vs 1., amerikkalainen pelitapa. Jos tulos kahden 
pudotuspeliin päässeen pelaajan kesken on sama, heitetään yhden pallon äkkikuolema  
ilman tasoituksia. Keskiarvolla ei ole merkitystä. 

 

Palkinnot: Jokaisesta suorituksesta 4€ palkintopottiin, joka jaetaan seuraavasti:1.20 %, 2. 
15 % 3. 13%, 4.-5 10%,6.9 %, 7.7%,8.5%,9.4%,10.3%,11-12 2%potin arvosta.   

(Palkinnot maksetaan noin kk sis. Finaalin jälkeen) 

 


