Ranking 2018 – 2019
Osakilpailut, varaukset ja niiden vahvistaminen
4 erillistä osakilpailua: 22.9.2018, 20.10.2018, 10.11.2018 ja 16.3.2019
Ei erillistä kiertuefinaalia eikä pisteytystä vaan osakilpailut ovat osa "Finnish Masters" -kiertuetta,
jossa on erillinen lopputurnaus syksyllä 2019.
Yhteen osakilpailuun mahtuu 90 pelaajaa.
Osakilpailu pelataan alusta loppuun lauantaipäivän aikana.
Naiset saavat 8 pistettä/sarja tasoitusta.
Yhden osakilpailun pelimaksu on 130€
Pelimaksu pitää olla maksettu viimeistään 2kk ennen osakilpailua. Maksamaton varaus siirtyy
seuraavalle jonossa.
Ensimmäisen osakilpailun osalta pelimaksu pitää olla maksettu 20.7.2018 mennessä. Muuten
pelaaja menettää paikkansa ja jonossa seuraavalla on ilmoituksen jälkeen 2 vrk aikaa lunastaa
varauksensa maksamalla peli. Mikäli jonossa seuraava ei lunasta paikkaansa siirtyy paikka
seuraavalle.
Osakilpailu 1

22.09.2018

Maksun eräpäivä 20.07.2018

Osakilpailu 2

20.10.2018

Maksun eräpäivä 17.08.2018

Osakilpailu 3

10.11.2018

Maksun eräpäivä 07.09.2018

Osakilpailu 4

16.03.2019

Maksun eräpäivä 18.01.2019

HUOM! Vasta maksettu pelimaksu vahvistaa pelipaikan!
Pelitapa ja palkinnot
Pelitapa (lauantai)
klo 10:00 8s 90 pelaajaa 5/ratapari (36 rataa)
klo 15:00 6s 18 pelaajaa 3/ratapari (12 rataa)
klo 18:00 7s 8 pelaajaa Round Robin (8 rataa)
klo 21:00 pudotuspelit 3 parasta
Pudotuspelit lähetetään suoratoistona internetissä ja/tai vaihtoehtoisesti televisioidaan jollekin
antenni-/kaapeliverkon kanavalle.

Finnish
Masters

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Palkinnot
1 500,00 €
1 000,00 €
700,00 €
500,00 €
400,00 €
350,00 €
300,00 €
250,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
7 000,00 €

19.
32.

pisteet
300
240
210
180
165
150
135
120
105
96
90
84
78
72
66
60
54
48

Lisäksi palkitaan 3 seuraavaa 18 parhaan ulkopuolelle jäänyttä
jokaisesta kategoriasta
Miehet
Naiset
Seniorit
Juniorit
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

42 - 3, kolmen pisteen välein

Palkinnot yhteensä 8.200 euroa.
Jokaisessa osakilpailussa palkitaan 30 pelaajaa.
Pisteet ovat Finnish Masters -kiertuepisteitä, joita jaetaan 32 parhaalle Finnish Masters A-tason
mukaan.
Seniorien ja juniorien Finnish Masters -ryhmäpisteet jaetaan yleisen sarjan sijoituksen perusteella.

Säännöt
Kaikissa osakilpailuissa käytetään erillistä ns. urheilullista ratahoitoa, jonka on
suunnitellut/määrittänyt Talin keilahallin/Oy Bowling Ab:n henkilökunta yhdessä SKL:n Kilpailu- ja
Sarjavaliokunnan kanssa.

Kaikki pelaajat pelaavat yhdessä ryhmässä, 5 pelaajaa/ratapari, 8 sarjaa amerikkalaisittain.
18 parasta tulosta (naiset + 8 pistettä/sarja), jatkavat ratahoidon jälkeen 6 sarjaa amerikkalaisittain
edellisiin pisteisiin, 3 pelaajaa/ratapari.
8 parasta, 14 sarjan tulosta jatkavat ratahoidon jälkeen Round Robinin ilman sijoitussarjaa (7
ottelua)

21 sarjan (tasoituksin ja bonuksin) jälkeen 3 parasta pelaavat yhden sarjan pudotuspelit 3. vs 2. ja
tämän ottelun voittaja vs 1.

Round-robin (eli jokainen jokaista vastaan)
Kaikki pelaajat pelaavat toisiaan vastaan yhden sarjan ottelun amerikkalaisella pelitavalla (ei Match
play) ennakkokaavion mukaan. Ennakkokaavio määrää aloittajan (vasemmanpuoleinen rata).
Voittobonus on 30 pistettä ja tasapelibonus 15 pistettä. Tasatuloksen sattuessa bonukset jaetaan
myös eritasoituksen omaavien pelaajien kesken.

Pudotuspeli (porrasfinaali ns. stepladder)
Pudotuspeleihin selviytyneet pelaavat toisiaan vastaan yhden sarjan ottelun Match play pelitavalla. Hävinnyt putoaa pelistä voittajan jatkaessa eteenpäin. Molemmat ottelut pelataan
samalla rataparilla.
Tasatuloksen sattuessa pelaajat suorittavat yhden heiton uusinnan. Tarvittaessa uusintoja
jatketaan, kunnes voittaja on selvillä. Naisten tasoitus ei heikennä asemaa tasapelitilanteessa.
Uusinnassa korkeammalle sijoittunut pelaaja saa valita aloittajan ja aloitusradan. Molemmat
keilaajat heittävät samalla radalla. Mikäli tämä heitto ei tuo ratkaisua, sama menettely uusitaan,
kunnes voittaja selviää. Aloittaja ja rata vaihtuvat joka kerralla. Uusintaheitoissa naisilla ei ole
tasoitusta.

Lämmittely
Ennen jokaista blokkia pelaajilla on kymmenen (10) minuutin lämmittely aloitusrataparilla. Ennen
jokaista pudotuspeliottelua molemmilla pelaajilla on neljä lämmittelyheittoa rataparin molemmilla
radoilla.

Tasapelisääntö
Mahdollisissa tasatilanteissa, kaikissa muissa tilanteissa paitsi pudotuspelissä, ratkaisee parempi
viimeinen sarja. Jos sekin tasan, niin sitä edellinen sarja jne. Naisten tasoitus lasketaan mukaan ja
se ei heikennä naisen asemaa tasapelitilanteessa. Jos pelaaja heittää väärällä radalla ja tekee
kaadon, se hylätään ja pelaaja heittää uuden heiton oikealla radalla.

Väärällä radalla tai väärällä vuorolla heittäminen
Jos pelaajalla jää jotain pystyyn väärällä radalla heitettäessä, kaatuneet keilat lasketaan pelaajan
tulokseen ja pelaaja heittää̈ paikkoheiton. Tämän jälkeen peliä jatketaan siinä järjestyksessä ja sillä
radalla kuin sen olisi pitänyt alkuperäisen järjestyksen mukaan mennä.
Mikäli rataparin kaikki pelaajat ovat ehtineet heittää väärällä radalla, ei heittoja uusita. Tämän
jälkeen peliä jatketaan siinä järjestyksessä ja sillä radalla kuin sen olisi pitänyt alkuperäisen
järjestyksen mukaan mennä.
Sama sääntö pätee myös väärällä vuorolla heitettäessä.

Muilta osin noudatetaan SKL:n kilpailusääntöjä.

