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Eläkeliiton valtakunnallisten keilakilpailujen säännöt
Osallistumisoikeus
Eläkeliiton valtakunnalliseen keilakilpailuun saavat osallistua kaikki jäsenmaksunsa
maksaneet Eläkeliiton jäsenet. Kilpailijan ei tarvitse olla rekisteröity Suomen
Keilailuliittoon.
Sarjat
Eläkeliiton valtakunnallisissa keilakisoissa ratkaistaan henkilökohtaiset ja
joukkuemestaruus.
Sarjat ovat erikseen miehille ja naisille ja kilpailuissa käytetään eurooppalaista pelitapaa.
Sarjat ovat henkilökohtainen kisa ja kolmihenkinen joukkuekisa. Alkukilpailussa heitetään
kuuden (6) sarjan karsinta, josta finaaliin karsitaan viisitoista (15) mieskeilaajaa ja
yhdeksän (9) naiskeilaajaa.
Alkukilpailu on kuusi (6) sarjaa ja heitetään varsinaisesti finaalia edeltävänä päivänä ja
tarvittaessa finaalipäivän aamuna. Pääsääntöisesti alkukilpailu pyritään heittämään finaalia
edeltävänä päivänä. Alkukilpailussa heittävät naiset ja miehet samanaikaisesti eikä heille
ole lähtöaikoja erikseen.
Finaalit heitetään vähintään kahden tunnin tauon jälkeen mahdollisesta viimeisestä
alkukilpailulähdöstä.
Joukkueet
Sarjat: kolmihenkiset joukkueet naiset ja miehet. Miesten joukkueessa voi olla myös
nainen. Naisheittäjät eivät saa pistehyvityksiä. Joukkuekilpailu ratkaistaan alkukilpailun
tulosten perusteella. Joukkuekilpailuun osallistuva joukkue heittää samanaikaisesti ja
joukkueen kokoonpano varahenkilöineen on ilmoitettava etukäteen.
Joukkuekisassa on kaikkien kolmen heittäjän oltava samasta yhdistyksestä. Useamman
yhdistyksen yhdistelmäjoukkueita ei hyväksytä.
Finaali
Henkilökohtaisessa kilpailussa finaaliin pääsee viistoista (15) parasta mieskeilaajaa ja
yhdeksän (9) parasta naiskeilaajaa. Finaalissa heitetään kuusi (6) sarjaa eurooppalaisella
pelitavalla alkaen nollasta pisteestä. Ainoastaan finaalin tulos ratkaisee
paremmuusjärjestyksen, alkusarjan pisteet eivät vaikuta.
Pisteiden mennessä tasan ratkaisee kaatojen määrä. Mikäli nekin ovat tasan, ratkaisee
paremmuuden viimeisen sarjan puhdas tulos. Finaalista pois jääneen tilalle otetaan
seuraavaksi paras keilaaja.

Ikähyvityspisteet
Ikähyvityspisteet annetaan siten, että kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät saavat 0-pistettä ja
sitä vanhemmat yksi lisäpiste/ikävuosi/sarja. Alle 60 vuotiaille lasketaan ikähyvitys
miinuspisteenä 1p./ikävuosi/sarja.
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava heittäjän syntymävuosi, joka tarkistetaan
kilpailupaikalla ennen kilpailua.
Alkukilpailun lähdöt
Järjestävällä yhdistyksellä/piirillä on oikeus määritellä alkukilpailun lähdöt osallistujia
parhaiten palvelevalla tavalla. Tyypillisesti tapa on se, että ensimmäisenä kilpailupäivänä
heittävät maantieteellisesti lähempänä asuvat kilpailijat ja toisena kilpailupäivänä
kauempaa tulevat. Finaali järjestetään joko toisen kilpailupäivän päätteeksi tai kolmantena
kilpailupäivänä.
Kilpailijan on oltava paikalla puolituntia ennen omaa kilpailuaikaansa. Mikäli kilpailija ei
saavu kilpailupaikalle ja jää pois varaamastaan tai yhdistyksensä varaamasta lähdöstä,
hän joutuu maksamaan osallistumismaksun. Mikäli osallistumismaksu on maksettu
aiemmin, sitä ei hyvitetä kilpailijalle tai hänen edustamalleen yhdistykselle. Jos joukkueen
joku jäsen ei saavu paikalle, joukkueeseen voidaan ottaa tilalle henkilö samasta
yhdistyksestä.
Radat
Kilpailun rataolosuhteet ovat esillä kisapaikan ilmoitustaululla. HUOM. Koska kyse on
virallisesta kilpailusta, alkoholin nauttiminen katsotaan dopingrikkomukseksi.
Kilpailualueelta ei saa poistua kilpailun aikana.
Jury
Kilpailun järjestäjä nimeää kolmihenkisen juryn, joka ratkaisee tarvittaessa mahdolliset
kiistatapaukset.
Valvojat
Jokaisessa lähdössä on järjestävän yhdistyksen järjestämät viralliset valvojat paikalla
seuraamassa kilpailua ja tarvittaessa puuttuvat kisan kulkuun.
Muilta osin sovellamme Suomen Keilailuliiton sääntöjä.
Säännöt päivitetty kilpailutyöryhmässä 1/2020.

