Heinolan Keilailuliitto ry.

SEURAMYLLYN SÄÄNNÖT 2022-2023
1. Ottelut keilataan 4-henkisin joukkuein normaalin 2x3 tai 6-sarjaisen erikoiskilpailun yhteydessä.
Ottelussa huomioidaan joukkueiden yhteispisteet keskiarvotasoituksin. Kaikki joukkueet keilaavat
samassa sarjassa.
2. Kauden aikana keilataan yksinkertainen sarja etukäteen laaditun sarjaohjelman mukaisesti.
Alkusarjassa joukkueet kohtaavat toisensa kerran. Jatkosarjan 3 kierrosta, on jaettu ylempään ja
alempaan sarjaan. Ylempään loppusarjaan kuuluvat joukkueet jotka ovat alkusarjan lopputuloksissa
sijoilla 1- 4, alempaan loppusarjaan joukkueet sijoilta 5 -8. Joka kierroksella keilaa 8 joukkuetta,
sarjaohjelman mukaisesti.
3. Joukkueen tulos muodostuu neljän keilaajan tasoituksellisten tulosten summasta. Ottelun voittaja on
joukkue, jonka tulos on suurempi. Voittaja saa kaksi (2) sarjapistettä. Mikäli joukkueet päätyvät
tasatulokseen, voittaja on joukkue, jonka tasoitusten määrä on pienempi. Mikäli tasoituksetkin ovat
samat, saavat molemmat joukkueet yhden (1) sarjapisteen. Tasoituksellisesta parituloksesta (4800
pistettä tai yli) hyvitetään joukkuetta lisäpisteellä.
4. Tasoitukset lasketaan voimassaolevien SKL:n keskiarvotasoitusten mukaan, käytetään taulukkoa 200155/70 koko kauden. Alle 24 virallista kilpailusarjaa aikaisemmin keilannut henkilö saa tasoitusta 45
pistettä/sarja. Mikäli joukkueessa keilaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet pois keilailutoiminnasta,
heidän tasoituksensa ratkaistaan SKL:n sääntöjen mukaisesti.
5.

Joukkueiden kaikkien keilaajien tulee olla rekisteröityjä keilaajia.

6. Keilaaja voi kauden aikana edustaa vain yhtä joukkuetta. Pelaajavaihtoja eri joukkueeseen ei
sallita.
7. Keilattaessa 2x3 sarjaa pelimuotoa voidaan yksi pelaaja vaihtaa toiseen ensimmäisen kolmen
sarjan jälkeen. Vaihto on ilmoitettava samassa yhteydessä kun keilaajat kierrokselle nimetään,
vaihto on myös pakko tehdä mikäli se on ilmoitettu. Mikäli vaihtoa ei tehdä, vaikka se on
ilmoitettu, jää joukkueen tulokseksi kolmen ensimmäisen sarjan tulos.
8. Mikäli joukkue keilaa vajaana tai jää kokonaan pois pelikierrokselta, peritään seuralta kuitenkin
poisjääneiden keilaajien osalta kilpailumaksu. Mikäli joukkue kokonaan luopuu sarjasta, on siitä
ilmoitettava HKL ry:lle heti, kun asia on seuralla tiedossa.
9. Keilaajien nimet kullekin pelikierrokselle on ilmoitettava kaksi päivää ennen ottelua tasoitusten ja
seurantataulukon laatimista varten.
10. Seuramyllyyn voivat osallistua vain Heinolan Keilailuliitto ry:n joukkueet. Farmipelaajan käyttö ei ole
sallittu.
11. Joukkueen lopullinen sijoitus sarjassa määräytyy saavutettujen sarjapisteiden yhteismäärän perusteella.
Tasapisteissä sarjasijoituksen ratkaisee ensisijaisesti keilapisteet.
12. Epäselvät tilanteet ja protestit ratkaisee Heinolan Keilailuliiton hallitus SKL:n kilpailusääntöjen
mukaisesti.
13. Seuramyllyn parhaat joukkueet palkitaan hallituksen kulloinkin tekemän päätöksen mukaisesti.
HKL/hallitus

