HELSINGIN BOWLINGLIITTO RY

NAISVETERAANIEN LIITTOMYLLYN SÄÄNNÖT
1.Kilpailun nimi on Naisveteraanien Liittomylly ja se on Helsingin Bowlingliiton virallinen
kutsukilpailu.
2. Kilpailu järjestetään kerran vuodessa loka-marraskuun aikana ja sen järjestämisestä
vastaa Helsingin Veteraanikeilaajien kerho.
3. Kilpailuun voivat osallistua Suomen Keilailuliiton alaiset jäsenliitot korkeintaan kahdella
(2) joukkueella. Joukkueen jäsenten on oltava SKL:n rekisteröityjä keilaajia.
Joukkueeseen saa kuulua yksi seniori-ikäinen pelaaja.
4. Liitot, jotka eivät saa koottua omaa joukkuetta, voivat tehdä yhdistelmäjoukkueen esim.
naapuriliiton kanssa. Liitto voi myös koota oman joukkueensa lisäksi yhdistelmäjoukkueen
toisen liiton kanssa. Kuitenkin siten että yhdisteltyjä joukkueita on enintään yksi / liitto.
5. Alkukilpailu pelataan nimetyin kolmihenkisin (3) joukkuein neljän (4) sarjan kilpailuna
amerikkalaisella pelitavalla. Joukkuetulokseen lasketaan kaikkien kolmen keilaajan tulos
kussakin sarjassa. Kilpailussa käytetään SKL:n veteraanien ikähyvityspisteitä.
Senioripelaajan hyvitys on aina nolla (0).
6. Loppukilpailuun selviytyy alkukilpailun kahdeksan (8) parasta joukkuetta, kuitenkin vain
yksi (1) joukkue kustakin jäsenliitosta.
Jos joukkueita on vähemmän kuin 12, niin loppukilpailuun pääsee 6 joukkuetta.
7. Loppukilpailussa joukkueen on pelattava samassa kokoonpanossa kuin alkukilpailussakin.
Todistettavasti sairastuneen (tapaturma tms.) joukkueessa jo heittäneen jäsenen tilalle
voidaan ottaa varahenkilö, ettei joukkue joudu heittämään vajaana.
8. Loppukilpailujoukkueet jaetaan kahteen (2) lohkoon seuraavasti:
A-lohkoon alkukilpailun sijat (1., 4., 5., 8.) ja B-lohkoon alkukilpailun sijat (2., 3., 6., 7.).
7. ja 8. vain jos joukkueita on 12 tai enemmän.
9. Amerikkalaisittain keilattavan loppukilpailun pelit pelataan kolmihenkisin (3) joukkuein ja
tulokseen lasketaan kaikkien kolmen (3) keilaajan tulos ikähyvityksin kussakin sarjassa.
Loppukilpailu aloitetaan nollilta. Voitosta joukkue saa 30 lisäpistettä, tasapelistä kumpikin
15 lisäpistettä ja hävinnyt joukkue jää lisäpisteittä.
10. Loppuottelulohkoissa pelataan yksi (1) sarja kutakin vastustajaa vastaan. Välierässä
lohkojen voittajat pelaavat toisen lohkon kakkosia vastaan yhden (1) sarjan ja näiden
pelien voittajat pelaavat loppuottelussa yhden (1) sarjan Liittomyllyn voitosta. Hävinneet
pelaavat yhden (1) sarjan kolmannesta sijasta.

11. Kilpailussa noudatetaan muilta osin SKL:n kilpailu- ja edustuskelpoisuussääntöjä.
12. Helsingin Bowlingliitto jakaa kolmelle parhaalle joukkueelle liittonsa mitalit ja
erikoispalkintoja harkintansa mukaan.
13. Kiertopalkinnon, jonka Helsingin Veteraanikeilaajien kerho on lahjoittanut, saa
omakseen jäsenliitto, joka voittaa sen kolme (3) kertaa peräkkäin tai saa siihen
ensimmäisenä viisi (5) kiinnitystä.
14. Naisveteraanien Liittomyllyyn ilmoittaudutaan kirjallisesti vuosittain kilpailukutsussa
ilmenevään määräaikaan mennessä.
15. Kilpailu järjestetään vain, jos ilmoittautuneita joukkueita on 8 tai enemmän.
16. Joukkuekohtaisen kilpailumaksun vahvistaa vuosittain Helsingin Bowlingliitto yhdessä
Helsingin Veteraanikeilaajien kanssa.
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