LAHTI-BOWLING RY

LAHTI 1.10.2013

LAHDEN LIITTOMYLLYN SÄÄNNÖT
Kilpailun nimi on Lahden Liittomylly ja se on Suomen Keilailuliiton virallinen
kilpailu
2. Kilpailu järjestetään kerran vuodessa marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna
Lahdessa ja sen järjestäjänä toimii Lahti-Bowling ry
3. Kilpailuun voivat osallistua Suomen Keilailuliiton alaiset paikallisliitot
rajoittamattomalla määrällä kolmimiehisjoukkueita. Lisäksi kun liitolla on yksi (1)
joukkue jo ilmoitettuna voivat he ilmoittaa myös joukkueen jossa yksi (1) pelaaja
edustaa muun liiton keilaseuraa, mutta pelaajan asuinpaikka on liiton alueella
4. Alkukilpailussa keilataan kuusi (6) sarjaa eurooppalaisittain (ei tasoituksia)
5. Loppukilpailuun selviytyy 12 parasta joukkuetta
6. Loppukilpailussa joukkue saa lisäksi käyttää yhtä alkukilpailun joukkueessa
pelaamatonta pelaajaa
7. Loppukilpailussa on joukkueilla oikeus suorittaa yksi pelaajavaihto yhden sarjan
aikana
8. Loppukilpailussa joukkueet on nimettävä ennen kunkin sarjan alkua
9. Kilpailussa noudatetaan Lahden Liittomyllyn sääntöjä sekä SKL:n kilpailusääntöjä
10. Lahti-Bowling jakaa kolmelle parhaalle joukkueelle liittonsa mitaleja niin monta,
kuin sijoittuneet liitot ovat käyttäneet pelaajia loppukilpailupäivänä.
Erikoispalkintoja järjestäjä saa jakaa harkintansa mukaan
11. Kiertopalkinnon saa omakseen se liitto, joka ensiksi voittaa kolme kertaa tai se
jolla on viiden vuoden jälkeen eniten voittoja. Jos voitot ovat tasan, voittaja on se
joka on useammin ollut loppuottelussa. Jos nämäkin ovat tasan voittaja on se jolla
on suurempi yhteenlaskettu loppuottelujen pistemäärä. Lopuksi ratkaisee
loppuottelujen tasaisemmat tulokset.
12. Ilmoittautuminen Lahden Liittomyllyyn on oltava kirjallinen. Ilmoittautuminen on
sitova ja sen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisen määräaika
ilmenee kunakin vuonna kilpailukutsussa
13. Aloitteen tähän Liittomyllyyn on tehnyt Lahden Keilailuliitto ry.
14. Kilpailun johtajat Jaakko Virkajärvi ja Teemu Asplund
15. Kilpailun on hyväksynyt nykyisessä muodossaan Lahti-Bowling ry
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Loppukilpailun ottelut pelataan amerikkalaisella pelitavalla
Alkukilpailun pisteet eivät ole mukana loppukilpailussa
Loppukilpailuun selviytyy 12 joukkuetta nämä joukkueet pelaavat ensimmäisessä
vaiheessa kuusi (6) sarjaa, jonka jälkeen kolme parasta pelaavat pudotuspelit 3. vs.
2. (kahden sarjan yhteistulos), voittaja vs. 1. (kahden sarjan yhteistulos)
Välierien hävinnyt joukkue sijoittuu Liittomyllyssä kolmanneksi.
Finaalin voittanut joukkue on Liittomylly mestari ja hävinnyt sijoittuu toiseksi
Välierä- ja loppuotteluvaiheessa suoritetaan tasapelitilanteessa kahden (2) ruudun
(9-10) uusinta
Loppukilpailussa on joukkueilla oikeus suorittaa yksi (1) pelaajavaihto yhden
sarjan aikana

