
HKL:n Mestaruuskilpailut 27.2 -12.3.2023 Säännöt 

1 Mestaruuskilpailujen ensimmäisen (I) osan yhteydessä keilataan henkilökohtainen kuusi (6) 

sarjaa, joka samanaikaisesti on myös parikilpailuosuus (2 x 6s) (viikon ensimmäinen suoritus) 

Peliajat 27.2-5.3. Ti 28.2 klo 16.00 

Ke 1.3. klo 12.00 ja 14.00 

   To 2.3 klo 19.30 

Pe 3.3. klo 12.00 ja 14.00 

   Su 5.3. klo 12.00 ja 14.00 

2 Mestaruuskilpailujen toisen (II) osan yhteydessä keilataan henkilökohtainen kuusi (6) sarjaa, 

joka samanaikaisesti on myös joukkuekilpailuosuus (4 x 6s) (viikon ensimmäinen suoritus) 

Peliajat 6-12.3. Ti 7.3 klo. 16.00 

Ke 8.3. klo 12.00 ja 14.00 

To 9.3 klo 19.30  

   Pe 10.3. klo 12.00 ja 14.00 

   Su 12.3. klo 12.00 ja 14.00 

Tarvittaessa on madollista varata muukin aika. Tiedustelut keilahallin kassalta. 

3 Miehet ja naiset muodostavat omat joukkueensa ilman luokkarajoitusta.  

Parit ja joukkueet on nimettävä etukäteen ennen kuin ensimmäinen joukkueeseen kuuluva 

aloittaa kilpailuosuutensa. Tämän jälkeen joukkueita ei voi enää muuttaa. Joukkueeseen voi 

kuulua vain samaan seuraan kuuluvia rekisteröityjä jäseniä. 

          L O P P U K I L P A I L U T 

A-taso (Luokat M, A ja B) 
Sunnuntaina 19.3.2023 klo 11.00 

Loppukilpailuun pääsee 8 parasta alkukilpailuosuuksien 12s (6s + 6s) perusteella.  Finaali 

aloitetaan nollilta, keilataan amerikkalaisella peli-tavalla jokainen jokaista vastaan 30 pisteen 

voittobonuksin (tasatilanteessa bonukset jaetaan). Keilaajien keskinäisen ottelun aloittaa 

jokaisella kierroksella keilaaja, jonka alkukilpailun sijoitus on parempi. Yhteispisteet 

ratkaisevat paremmuuden. Tasatilanteessa voittaja on keilaaja jolla on enemmän 

voittobonuksia. Mikäli voittobonukset ovat tasan, keilataan 9 ja 10 ruudun uusinta kunnes 

paremmuus selviää. 

B-taso (Luokat C ja D) sekä Naiset 

Sunnuntaina 19.3.2023 klo 11.00 

Loppukilpailuun pääsee miesten B-tasolla ja naisten sarjassa neljä parasta alkukilpailuosuuk-

sien 12s (6s + 6s) perusteella. Finaali aloitetaan nollilta keilataan amerikkalaisella pelitavalla 

kaksi (2) kertaa jokainen jokaista vastaan + sijoitussarja (yht. 7 sarjaa) 30 pisteen 

voittobonuksin (tasatilanteessa bonukset jaetaan). Keilaajien keskinäisen ottelun aloittaa 

jokaisella kierroksella keilaaja, jonka alkukilpailun sijoitus on parempi. Yhteispisteet 

ratkaisevat paremmuuden.  Tasatilanne, kuten A-tasolla. 

Veteraanit, seniorit ja nuorisosarjat:  

Mestaruus ratkeaa suoraan alkukilpailuosuuksien 12s perusteella. Veteraaneille ikätasoitukset. 


