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TURUN KEILAILULIITTO RY

Firmakeilailun kilpailusäännöt kaudella 2017–2018
1. Kilpailujen järjestäjä
Firmakeilailun sarja- ja cup-kilpailut järjestää Turun Keilailuliitto ry, joka laatii kilpailuohjeet ja asettaa
kilpailuvalvojat. Valvojana toimii keilahallin henkilökuntaan kuuluva henkilö. Muissa kuin näissä säännöissä
mainituissa asioissa noudatetaan voimassa olevia Suomen Keilailuliiton kilpailusääntöjä. Mahdolliset riita-asiat
ratkaisee paikalla oleva henkilökuntaan kuuluva valvoja.
2. Osanotto-oikeudet
Firmakeilailuun voivat osallistua yrityksen palveluksessa olevat keilaajat, joiden ei tarvitse olla minkään muun
keilailujärjestön jäseniä.
Keilaaja voi edustaa firmaa, jonka palveluksessa hän saa päätoimeentulonsa ja työsuhde on kestänyt
vähintään yhden kuukauden.
Asevelvollinen tai eläkeläinen voivat edustaa firmaa, johon olivat työsuhteessa välittömästi ennen
varusmiespalvelusta tai eläkkeelle siirtymistä.
Firmat saavat asettaa sarjoihin useampia joukkueita. Mukaan hyväksytään myös kahden yrityksen
yhdistelmäjoukkueita tai esim. pub-joukkueita tai kaveriporukoita. Mikäli samalla firmalla on useita
yhdistelmäjoukkueita, ei samaa yhdistelmää saa olla kuin yksi. Tällöin runkofirman pelaajat eivät voi edustaa
kuin yhtä yhdistelmäjoukkuetta.
3. Tasoitukset
Firmakeilailussa käytetään Suomen Keilailuliittoon rekisteröityjen keilaajien osalta ao. virallista ja muiden
osalta firmakeilailukilpailuissa saavutettujen tulosten keskiarvoa kunkin keilaajan tasoituksen määrittelyyn.
Keskiarvot lasketaan ja tarkistetaan SKL:n sääntöjen mukaan.
Tasoituksia annetaan pelaajaa kohti seuraavasti:
keskiarvoväli
-195
195-175
175-155
155-0
miehet
0
5
8
13
naiset
3
8
11
16
Pelaajalla jolla ei ole keskiarvoa, tasoitus määräytyy alimman rajan mukaan. Tasoitusta voidaan muuttaa
kilpailunjohtajan harkinnalla.
Aiemmin rekisteröitynä olleelle keilaajalle annetaan entisen luokan korkeimman keskiarvon mukainen tasoitus.
Mikäli keilaaja on aiemmin pelannut vain firmasarjoissa, voidaan tasoitus antaa kilpailujohtajan harkinnalla,
ensimmäisen ottelun tulosten tai mahdollisten entisten firmatulosten pohjalta.
4. Sarjakilpailut
Yleinen sarja. Kolmijäseniset joukkueet. Pelataan täysi sarja baker-systeemillä eli joukkueen pelaajat keilaavat
samaa sarjaa. Jokainen joukkue kohtaa toisensa kerran runkosarjan aikana. Runkosarjan päätteeksi pelataan
4 sijoituskierrosta runkosarjan sijoitusten mukaisesti.
Sarjojen voittajat ovat kauden Firmaliigan mestareita.
Pistelaskenta: Voitetusta sarjasta joukkue saa yhden pisteen ja tasapelistä ½ pistettä. Ottelun maksimi
pistemäärä on siis yhdeksän pistettä. Nämä pisteet ratkaisevat sijoitukset sarjassa.
Sarjasijoituksen määrää:
a) raskaat pisteet
b) kaadetut keilat
c) keskinäisessä ottelussa keilatut pisteet
d) arpa
Otteluluovutukset
Mikäli joukkue jättää pelaamatta jonkun ottelukierroksen, lasketaan joukkueelle tulokseksi seuraavan pelatun
kierroksen kahden heikoimman sarjan keskiarvo kerrottuna pelaamatta jääneen kierroksen sarjaluvulla.
Keskiarvoon lasketaan mukaan vain joukkueen tasoituksin pelaamat joukkuesarjat ilman lisäpisteitä. Mikäli
joukkue jättää pelaamatta enemmän kuin yhden kierroksen, katsotaan sen luopuneen sarjasta. Viimeisen
kierroksen pelaamatta jättäminen antaa kierrostulokseksi nollan.
Luopumisesta tai pelaamatta jättämisestä huolimatta on joukkueen suoritettava koko sarjan kilpailumaksut.
5. Pelaajan puuttuminen
Mikäli joukkueesta puuttuu henkilö tai kaksi, käytetään hänen vuorollaan ns. haamupelaajaa. Haamupelaajalle
merkataan jokaiseen hänen pelaamaansa ruutuun 9 - . Haamupelaaja ei saa tasoituksia, vaan joukkue saa
todellisen pelaajamääränsä mukaisen tasoituksen.
6. Finaalikierros
Viimeisellä kierroksella kaikki joukkueet keilaavat yhdeksän sarjaa. Pisteitä jaetaan tulosten mukaan. Päivän
paras joukkue saa 8 pistettä, toinen joukkue 7 pistettä jne., niin että päivän kahdeksas joukkue saa 1 pisteen.
Pisteet lasketaan mukaan sarjataulukon pisteisiin, kuten muillakin kierroksilla. Viimeisellä kierroksella
joukkueessa voi pelata yli 3 pelaajaa, jolloin tasoitukseksi lasketaan pelaajien tasoitusten keskiarvo. Sarjan
palkintojen jako suoritetaan viimeisen kierroksen jälkeen.

