KILPAILUSÄÄNNÖT

SOVELLUSOHJE

19. Kilpailijoiden luokitus ja keskiarvon määräytyminen
Keskiarvon laskenta
Keskiarvolaskenta alkoi 1.7.1998, jonka jälkeen kaikki Suomessa keilatut
henkilökohtaiset sarjat ovat mukana keskiarvolaskennassa, myös desperadot.
Myös ns. firmapelit, erilaiset SM-kilpailut, perhekeilailut ym. sellaiset tulokset, jotka eivät
vaadi rekisteröitymistä SKL:oon lasketaan keskiarvoon. Tällöin on perustettava uusi
pelaaja, mikäli häntä löydy SKL keilaajista.
A. Keilattuna vähemmän kuin 100 sarjaa:
Mikäli keilaajan 1.7.1998 jälkeen keilaama sarjamäärä on pienempi kuin 100 sarjaa
lasketaan keskiarvo: keilatut pisteet/sarjamäärä eli ns. aritmeettinen keskiarvo.
Keskiarvo on virallinen, kun keilattuna on 24 sarjaa.
Poikkeuksena ovat ne keilaajat, jotka rekisteröityvät uudelleen ja joilla ei ole vanhoja
pelattuja sarjoja pohjana.
löytyy vanha pohjakeskiarvo, mutta ei sarjamäärää. Tällöin annetaan ns.
harkintakeskiarvo = pohjakeskiarvo ja sarjamääräksi 24 sarjaa
löytyy vanha luokka, mutta ei keskiarvoa. Tällöin annetaan harkintakeskiarvo =
luokan ylärajan keskiarvo ja sarjamääräksi 24 sarjaa.
Keskiarvo on virallinen heti.
Tämän jälkeen eli 24 – 100 sarjaa keilattuna, keskiarvo on aritmeettinen.
Jäsenliitolla on mahdollisuus tarkistaa tällaisen keilaajan keskiarvo, kun pelattuna on 24
sarjaa
B. Kun 100 ylittyy ensimmäisen kerran
Kun keilaajan sarjamäärä ylittää ensi kerran 100 kesken keskiarvokauden, menettely on
seuraava:
Kun 100 sarjaa täyttyy, lasketaan todellinen keskiarvo. Sen jälkeen samalla
keskiarvokaudella kertyneet kilpailut lasketaan mukaan ja pois jätetään vastaavan
sarjamäärän verran pisteitä aiemmista kilpailuista. Tämä laskenta suoritetaan normaaliin
tapaan vasta keskiarvokauden päätyttyä.
Tästä eteenpäin laskenta siirtyy normaaliksi.
C. Keilattuna yli 100 sarjaa:
Kun keilaajalle on kirjautunut 100 sarjaa, muuttuu keskiarvon laskentatapa.
Laskentatapa:
(100 sarjaa – uusien sarjojen lukumäärä) x voimassa oleva keskiarvo + uusien sarjojen
pisteet. Tämä jaetaan 100, jolloin saadaan uusi keskiarvo.
Laskennassa sellaiset kilpailutulokset, joiden tarkka sarjakeskiarvo on vähemmän kuin
0,95 x voimassa oleva keskiarvo lasketaan mukaan tuloksella 0,95 x voimassa oleva
keskiarvo * tuloksen sarjamäärä. Tämä ei koske väliä 24 – 100 sarjaa eli tulosaikaa, jossa
keskiarvo on aritmeettinen. Muutos tehdään SKL:n keskiarvolaskennassa, joten nämäkin
tulokset toimitetaan keskiarvolaskentaan aivan normaalisti. Tätä menettelyä kutsutaan
leikkuriksi.

Jos jakson aikana keilataan 100 sarjaa tai enemmän, lasketaan keskiarvo seuraavasti:
jakson heitettyjen tuloksien summa jaetaan jakson sarjojen määrällä, leikkuri on mukana.
D. Luokituksen muutos kesken kilpailukauden (ns. harkinta)
Keilaajan, jonka luokkaa muutetaan pykälän 19.5 mukaisesti ylempään luokkaan, keskiarvo on hänen todellinen keskiarvonsa, mikäli se ylittää ko. luokan alarajan.
Alempaan luokkaan pelaaja voidaan luokitella vain, jos hänellä on ollut pitkäaikainen
tauko keilailussa, sairaus tms. Keskiarvokilpailuissa tällaisen pelaajan keskiarvona käytetään ko. luokan ylärajaa ja sarjamääränä 24 sarjaa (esim. C-luokassa 174,99).
D-luokan keilaajan luokitus tarkistetaan C-luokkaan jokaisessa keskiarvolaskennassa, kun
hänen virallinen keskiarvonsa ylittää D-luokan ylärajan (keilattuna vähintään 24 sarjaa).
Aina kun rekisteriohjelmassa annetaan ns. harkintakeskiarvo, tulee sarjamääräksi antaa
vähintään 24 sarjaa, muuten ohjelma luulee, että keskiarvo ei ole vielä virallinen ja antaa
tasoituksen 180,00 keskiarvon mukaan (§ 19.2).

