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VETERAANIT

TURNAUSJOHTAJILLE
Kaikilla virallisilla kilpailuilla pitää olla kilpailunjohtaja. Valtakunnansarjoissa tätä
"vakanssia" kantavasta käytetään nimeä turnausjohtaja. Valtakunnansarjat ovat
kokonaisuudessaan laaja tapahtuma, jonka onnistumisen takaa vain se, että joka
kierrokselle kaikilla pelipaikkakunnilla panostetaan sekä etukäteisvalmisteluun että
kilpailun aikana tapahtuvaan toimintaan. Tässä on turnausjohtaja avainasemassa. Hän
toimii sekä kierroksen koordinaattorina että kilpailun ylituomarina. Hänen on kyettävä
nopeisiin ja samalla sekä oikeuden- että sääntöjenmukaisiin tulkintoihin.
Sarjavaliokunta toivoo, että tämä vihkonen tutkitaan sopivan huolellisesti ja hyvissä ajoin ja
että sieltä löytyvät mieltä kaivertamaan jääneet asiat tuodaan sarjavaliokunnan tietoon niin
nopeasti kuin suinkin, jotta virheet tai epäoikeudenmukaisuudet voitaisiin mahdollisuuksien
mukaan poistaa. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa siitä yleisperiaatteesta, ettei
"kotiotteluiden" määrä valtakunnansarjoissa ole - ainakaan yksinomaan pelipaikkaperuste. Jakoon vaikuttavat myös eri joukkueiden tasapuolinen kohtelu
matkakilometreissä, hallien koko, hallien etukäteisilmoitukset mahdollisista esteistä, muut
hallissa samaan aikaan pelattavat pelit jne. On tietysti selvää, ettei "matkatasapuolisuus"
voi ylemmissä sarjoissa toteutua yhtä hyvin kuin alueellisesti jakautuneilla alemmilla
sarjatasoilla.
Alempien sarjojen pelit pääsääntöisesti tehdään yhden päivän kierroksiksi. Jos lohkon
kaikki joukkueet haluavat osan tai kaikki kierrokset tuplakierroksiksi, niin kaikilta joukkueilta
on tultava yhteinen kirjallinen ilmoitus asiasta sarjavaliokunnalle. Sarjavaliokunta pyrkii
toteuttamaan asian, jos se on mahdollista.
Tähän kansioon on koottu myös linkit sääntöihin. Valiokunta toivottaa menestyksellistä
sarjakautta sekä kaikille osallistuville joukkueille että tätä sarjaa eri halleissa hoitaville
henkilöille.

Kilpailu- ja sarjavaliokunta

Jarmo Tamminen, puheenjohtaja
puh. 050 469 5208
kilpasarja@keilailu.fi
Tiina Viljakka, sarjavastaava
puh: 040 591 3996
tiina.viljakka@gmail.com

Olli Pakonen, Helsinki
Jari Ratia, Helsinki
Ilkka Nenonen, Pori
Kai Virtanen, Helsinki
Olli Haakana, Jyväskylä

Veteraanivaliokunta:
Pekka Vuorio, puheenjohtaja
puh: 0500 490 264
veteraanivaliokunta@keilailu.fi

Jaakko Virkajärvi, sihteeri
044 517 4345
jaakko.virkajarvi@phnet.fi

Mikko Isakow
puh: 0400 875 525
mikko.isakow@pp.inet.fi

Tapio Kuokkanen
puh: 040-5113985
tapio.kuokkanen@kolumbus.fi

Jouko Laakio
puh: 040 706 6303
jouko.laakio@pp1.inet.fi

Juhani Niskanen
puh: 040 566 2114
juhani.niskanen65@gmail.com

KAUDEN 2021 – 2022 ILMOITTAUTUMISMAKSUT
Miehet

TASO

ILMOITTAUTUMISMAKSU

SM-LIIGA
I-SARJA

320 €
180 €

II-SARJA

140 €

III-SARJA

120 €

IV-SARJA

100 €

Naiset
TASO

ILMOITTAUTUMISMAKSU

SM-LIIGA

220 €

I-SARJA

140 €

Seniorit
TASO

ILMOITTAUTUMISMAKSU

M-SARJA
I-SARJA

140 €
120 €

II-SARJA

100 €

Veteraanit
TASO

M-SARJA
I-SARJA
II-SARJA

ILMOITTAUtUMISMAKSU

85 €
75 €
65 €

KIERROKSELTA PERITTÄVÄT MAKSUT
MIESTEN KIERROSMAKSUT
Kokonaismaksu kierrokselta koostuu kolmesta osatekijästä (paitsi SM-liigassa ja I-sarjassa
neljästä), jotka ovat:
Ratamaksu
Ratamaksua peritään hallin normaalin ratataksan mukaan. Maksun aikaperusteena on
tosiasiallinen aika. Seuraavassa olevat ajat, joihin sisältyy lämmittelyaika, ovat osoittautuneet
riittävässä määrin paikkaansa pitäviksi:
Miesten SM-liiga
70 min/ottelu
Miesten I-sarja
65 min/ottelu
Muu 5 keilaajan joukkue
60 min/ottelu
4 keilaajan joukkue
51 min/ottelu
3 keilaajan joukkue
40 min/ottelu
Huom. 1
7-joukkueisessa lohkossa pelit pelataan kolmella rataparilla ja otteluja tulee pelatuksi yhteensä 7
(kullekin joukkueelle 6 ottelua ja 1 lepo). Kultakin joukkueelta veloitetaan ratamaksua kuusi
seitsemäsosaa (6/7) ajan perusteella muodostuvasta hinnasta:
6 rataa * 7 ottelua * yhden ottelun aika * ratatuntihinta
Joukkueen ratamaksu = -----------------------------------------------------------------------------7 joukkuetta
( = 6 * aika * tuntihinta, esim. 45 min peli ja 10 € ratatunti ja hinta pyöristettynä 0,50 euroon:
joukkuehinta = 6 * 45/60 tuntia * 10 € / tunti = 38,50 €)
Huom. 2
5-joukkueisessa lohkossa pelit pelataan kahdella rataparilla ja otteluja tulee pelatuksi yhteensä 5
(kullekin joukkueelle 4 ottelua ja 1 lepo). Kultakin joukkueelta veloitetaan ratamaksua neljä
viidesosaa (4/5) ajan perusteella muodostuvasta hinnasta:
4 rataa * 5 ottelua * yhden ottelun aika * ratatuntihinta
Joukkueen ratamaksu = ------------------------------------------------------------------------------5 joukkuetta
( = 4 * aika * tuntihinta, esim. 45 min peli ja 10 € ratatunti ja hinta pyöristettynä 0,50 euroon:
joukkuehinta = 4 * 45/60 tuntia * 10 €/tunti = 30,00 €)

Turnausjohtajan palkkio
Miesten sarjoissa kaikilla sarjatasoilla kierrokselta veloitettava turnausjohtajan palkkio on 15 € /
joukkue, poikkeuksena 4-joukkueiset lohkot joissa palkkio on 20 € / joukkue.

Järjestävän liiton toimintaraha
Järjestävälle keilailuliitolle jäävää liiton toimintarahaa peritään kierrokselta 4 € / joukkue:
SM-liigassa pelipäivinä sisällytetään maksuun palkinto- ja matkakorvausrahaa 130,00 € / päivä /
joukkue ja ykkössarjassa 50,00 € / päivä / joukkue (alku- ja jatkosarjat).

NAISTEN KIERROSMAKSUT
Kokonaismaksu kierrokselta koostuu kolmesta osatekijästä (paitsi naisten SM-liigassa neljästä),
jotka ovat:
Ratamaksu
Ratamaksua peritään hallin normaalin ratataksan mukaan. Maksun aikaperusteena on
tosiasiallinen aika. Seuraavassa olevat ajat, joihin sisältyy lämmittelyaika, ovat osoittautuneet
riittävässä määrin paikkaansa pitäviksi:
4 keilaajan joukkue (naisten SM-liiga)
55 min/ottelu
3 keilaajan joukkue (I-sarja)
40 min/ottelu
Huom. 1
7-joukkueisessa lohkossa pelit pelataan kolmella rataparilla ja otteluja tulee pelatuksi yhteensä 7
(kullekin joukkueelle 6 ottelua ja 1 lepo). Kultakin joukkueelta veloitetaan ratamaksua kuusi
seitsemäsosaa (6/7) ajan perusteella muodostuvasta hinnasta:
6 rataa * 7 ottelua * yhden ottelun aika * ratatuntihinta
Joukkueen ratamaksu = -----------------------------------------------------------------------------7 joukkuetta
( = 6 * aika * tuntihinta, esim. 35 min peli ja 10 € ratatunti ja hinta pyöristettynä 0,50 euroon:
joukkuehinta = 6 * 35/60 tuntia * 10 € / tunti = 35,00 €)
Huom. 2
5-joukkueisessa lohkossa pelit pelataan kahdella rataparilla ja otteluja tulee pelatuksi yhteensä 5
(kullekin joukkueelle 4 ottelua ja 1 lepo). Kultakin joukkueelta veloitetaan ratamaksua neljä
viidesosaa (4/5) ajan perusteella muodostuvasta hinnasta:
4 rataa * 5 ottelua * yhden ottelun aika * ratatuntihinta
Joukkueen ratamaksu = ------------------------------------------------------------------------------5 joukkuetta
( = 4 * aika * tuntihinta, esim. 35 min peli ja 10 € ratatunti ja hinta pyöristettynä 0,50 euroon:
joukkuehinta = 4 * 35/60 tuntia * 10 €/tunti = 22,50 €)

Turnausjohtajan palkkio
Naisten sarjoissa kaikilla sarjatasoilla kierrokselta veloitettava turnausjohtajan palkkio on
15 € / joukkue, poikkeuksena 4-joukkueiset lohkot joissa palkkio on 20 € / joukkue.

Järjestävän liiton toimintaraha
Järjestävän liiton toimintarahaa veloitetaan kierrokselta 4 € / joukkue.
Naisten SM-liigassa sisällytetään kierroksien maksuun palkinto- ja matkakorvausrahaa 85,00 €
/päivä / joukkue.

SENIORIEN KIERROSMAKSUT
Katso miesten kierrosmaksut: 4 keilaajan joukkue.
Seniorien mestaruussarjassa sisällytetään kierroksien maksuun palkinto- ja matkakorvausrahaa
110,00 € / päivä / joukkue.

VETERAANIEN KIERROSMAKSUT
Veteraanien valtakunnansarjat keilataan torstaisin alkaen klo 12.00. Huomioi poikkeukset.
Ratamaksuna käytetään ns. eläkeläishintaa. Joukkueessa keilaa 3 veteraania:
Ratamaksut joukkuetta kohden, ajat sisältävät lämmittelyn:
6 joukkueinen lohko
7 joukkueinen lohko:

5 ottelua, 6 rataa
6 ottelua, 6 rataa

á 45 min
á 45 min

= 3 h 45 min
= 4 h 30 min

Turnausjohtajan palkkio
Veteraanien sarjoissa kierrokselta veloitettava turnausjohtajan palkkio on 10 € / joukkue.

Järjestävän liiton toimintaraha
Järjestävän liiton toimintarahaa veloitetaan kierrokselta 2 € / joukkue.

PELIJÄRJESTYSKAAVIOT
4 JOUKKUETTA, PELIT KAHDELLA RATAPARILLA:
Joukkueet:

1. ____________

2. ____________ 3. ____________

1. ottelu
2. ottelu
3. ottelu
4. ottelu
5. ottelu
6. ottelu

3–1
1–2
4–3
2–3
4–1
2–4

4–2
3–4
2–1
1–4
3–2
1–3

4. ____________

5 JOUKKUETTA, PELIT KAHDELLA RATAPARILLA:
Joukkueet:

1. ____________
5. ____________

2. ____________ 3. ____________

1. ottelu
2. ottelu
3. ottelu
4. ottelu
5. ottelu

1–2
5–4
3–1
5–3
4–2

3–4
2–3
2–5
4–1
1–5

Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo

4. ____________

5
1
4
2
3

6 JOUKKUETTA, PELIT KOLMELLA RATAPARILLA:
Joukkueet:

1. ____________
5. ____________

2. ____________ 3. ____________
6. ____________

1. ottelu
2. ottelu
3. ottelu
4. ottelu
5. ottelu

1–2
5–4
3–1
2–6
1–5

3–4
1–6
2–5
4–1
6–3

5–6
2–3
6–4
3–5
4–2

4. ____________

7 JOUKKUETTA, PELIT KOLMELLA RATAPARILLA:
Joukkueet:
1. ____________
4. __________ 5. ____________
1–2
5–7
2–6
1–5
5–2
7–4
4–1

1. ottelu
2. ottelu
3. ottelu
4. ottelu
5. ottelu
6. ottelu
7. ottelu

2. ____________
6. ____________
3–4
1–3
4–5
7–2
4–6
6–1
2–3

3. ____________
7. ____________

5–6
2–4
3–7
6–3
7–1
3–5
6–7

Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo

7
6
1
4
3
2
5

8 JOUKKUETTA, PELIT NELJÄLLÄ RATAPARILLA:
Joukkueet:

1. ____________
5. ____________

2. ____________ 3. ____________
6. ____________ 7. ____________

1. ottelu
2. ottelu
3. ottelu
4. ottelu
5. ottelu
6. ottelu
7. ottelu

1–2
6–8
5–4
3–6
7–1
2–3
4–7

3–4
5–7
1–8
7–2
4–6
8–5
6–1

5–6
2–4
7–3
1–5
3–8
4–1
8–2

4. ____________
8. ____________
7–8
1–3
2–6
8–4
5–2
6–7
3–5

TURNAUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT
1.
Valtakunnansarjat hoidetaan hallilla rekisteriohjelmaa käyttäen (kts. erilliset ohjeet s. 9, myös
ruotsiksi). Turnausjohtajalle on annettava jäsenliiton toimesta ainakin seurakäyttäjätunnukset.
Ongelmatapauksissa ota yhteyttä arkisin SKL:n toimisto: puh. 020 7419 660, sähköpostiosoite:
keilailuliitto@keilailu.fi tai kierroksen aikana sarjavaliokunnan jäseniin.
2.

Kierrosten edellä ei lähetetä pöytäkirjoja, vaan niitä tulostetaan SKL:n kilpailuohjelmasta.

3.
Laadi kierrokselle otteluohjelma. Käytä apunasi valtakunnansarjaohjelmaa tai tämän kansion
malleja hallisi tilanteeseen sovittaen. (Esim. joissakin halleissa pelataan neljällä rataparilla, vaikka
kolmellakin pelaaminen riittäisi. Tällöin ei mallien rataparit ole sellaisenaan välttämättä sopivia). Hyvä tapa
on arpoa tai muuten sattumanvaraisesti valita joukkueet kaavioon, jotta eri kierroksilla ei pelit toistuisi
samassa järjestyksessä. Viimeistä kierrosta varten on syytä tehdä ns. tekninen arvonta eli sijoittaa
viimeiseen peliin vastakkain ennen kierrosta viereisillä sijoilla olleet (1 - 2, 3 - 4 jne).
Otteluohjelmat on oltava valmiina peliä edeltävänä päivänä, jotta esim. puhelintiedusteluihin
peliohjelmasta voidaan vastata. Ilmoita ensimmäisen pelin lepovuorossa olevalle joukkueelle.
Merkitse otteluohjelmaan myös tieto suunnitellusta tauosta. Mahdollisia kahviopalveluja nopeuttaa
ottamalla etukäteistilaukset halukkailta joukkueittain ja myös maksu hoidetaan joukkueittain
laskelman mukaan. (Vaatii useissa halleissa sopivaa yhteistyötä kahvioyrittäjän kanssa).
Radanhoitosääntöön tukeutuen sarjavaliokunta suosittaa, että pelattaessa enemmän kuin kuusi (6)
kierrosta, pidetään välikunnostustauko neljän pelatun sarjan jälkeen. Kuitenkin viime kädessä
ratkaisun hoitotarpeesta (välihoidosta) tekee turnausjohtaja.

4.

Laadi joukkueille annettava kirjallinen ”info”, jossa on
•
•
•

otteluohjelma
tilanne ennen pelattavaa kierrosta
tiedot kirjanpidoista ja mahdollisista hallikohtaisista ohjeista tai erityismääräyksistä jne.

Suositeltavaa on lähettää joukkueille etukäteen sähköpostilla joukkueiden yhteyshenkilöille
nämä tiedot sekä kierrosmaksun suuruus.
5.

Tulosta tai tee pöytäkirjat edellä laatimasi otteluohjelman mukaisesti.

6.

Varmistaudu ajoissa avuksesi tulevasta henkilöstöstä. Mikäli hallissa pelaa useampi lohko yhtä
aikaa, sarjavaliokunta suosittelee useamman kuin yhden turnausjohtajan ja/tai kilpailunvalvojan
paikallaoloa.

7.

Huolehdi kierroksen pelien aikana, että mm. seuraavat tehtävät hoidetaan:
•
•
•
•
•
•
•

tieto lämmittelyajan alkamisesta ja loppumisesta joukkueille
pöytäkirjat radoille ennen otteluiden alkua
muistuta pelaajia tarvittaessa käytettävissä olevasta ajasta ja puutu hitaaseen pelaamiseen
valmistuneiden otteluiden pöytäkirjat allekirjoitettuina tilanteen ylläpitäjille (tarkista heti pelin
jälkeen että pöytäkirja on oikein täytetty, myös vaihdot merkattuina)
pöytäkirjojen ATK-syötön tai yhteenvetolomakkeen täytön (täytettävä joka ottelun jälkeen!!)
yhteydessä pöytäkirjoista mahdollisesti löytyvät laskuvirheet tai epäselvyydet saatetaan
osallisten tietoon
otteluiden jälkeiset välitilannetiedot joukkueille heti, kun ne saadaan valmiiksi
tieto mahdollisen tauon kestoajasta ja loppumishetkestä.

8.

Edellisten rutiinitehtävien lisäksi on turnausjohtajan oltava joka hetki valmiina hänen tärkeimpään
tehtäväänsä: sääntöjen nopeaan, varmaan ja ehdottoman oikeudenmukaiseen tulkintaan. Tämän
vuoksi turnausjohtaja EI VOI osallistua ko. kilpailuun pelaajana

9.

Yhteenvetolomakkeita ja pöytäkirjoja ei postiteta, vaan ne säilytetään keilahallin/jäsenliiton toimesta
joulukuun 2022 loppuun asti.

10.

Huolehdi kierroksen tiedotuksesta paikkakunnallasi vakiintuneen tavan mukaisesti ja varmista
myös, että mahdollisille tiedustelijoille tulee olla "vastauspalvelu" järjestettynä tunnin ajan
kierroksen päättymisestä. Taltioi ottelupöytäkirjat ja on hyvä jättää itselle myös kopiot
yhteenvetolomakkeista.

VALTAKUNNANSARJAN SÄÄNNÖT

Säännöt löytyvät omina tiedostoinaan Valtakunnansarjojen sivujen alta.

Valtakunnansarjan käyttöohjeet lyhyesti
Toimii rekisteriohjelmassa internetissä osoitteessa: http://rekisteri.keilailu.fi
Turnausjohtaja saa omat salasanat oman liittonsa toimihenkilöiltä.
1. Avaa ohjelma ja valitse vasemmalta Valtakunnansarjat
- nyt näet kaikki teidän hallissanne pelattavat sarjat lohkoittain.
- napsauta kohtaa Pelipäivä pari kertaa, niin saat lohkot aikajärjestykseen.
2. Valitse pelattava/syötettävä lohko napsauttamalla oikealla olevaa Toiminto -palloa.
3. Tee pelikaavio (yläreunassa)
- 1.kierroksella ei tarvitse valita joukkueita, riittää kun annat aloitusradan ja Suorita arvonta ->
Talleta -> Tulosta (avautuu näytölle) -> Tulosta pöytäkirjat ja/tai pelikaavio paperille.
- Seuraavilla kierroksilla on annettava 1. joukkue, jotta otteluohjelmat ovat eri kierroksilla
erilaiset.
4. Syksyn 1.kierroksella on myös syötettävä joukkueille . Muista antaa tasoitukset
nimen pelaajat perään. Seniorisarjojen naiskeilaajille 8p, Veteraaneille
ikähyvitystasoitukset + mahdollinen naistasoitus 8p yhteenlaskettuna / sarja.
Pyydä joukkueilta pelaajalista (veteraaneilta myös syntymäaika) ennen jokaista kierrosta ja
täydennä seuraavilla kierroksilla pelaajat. Veteraanien ikähyvityspisteet löytyvät mm. netistä:
https://www.keilailu.fi/files/upload_pdf/85252/ik%C3%A4hyvityspisteet%202018.pdf
5. Pelien alkaessa syötä ottelutulokset pelaajille.
- valitse ottelu ja pelanneet joukkueet
- lisää pelaajan PUHDAS tulos (myös veteraaneilla), pelaajalle annetut tasoitukset tulevat
automaattisesti tuloksen syötön jälkeen näkyviin.
- vie kaikki ottelutulokset pelaajille. Kaikki mitä olet syöttänyt, näkyy saman tien
nettisivuillamme: http://tulokset.keilailu.fi/valtakunnansarjat.php?season_id=14
6. Pelien päätyttyä tulosta Seurakoosteista yhteenvetolomakkeet x 2, toisen jätät hallille ja
toisen annat joukkueelle. Anna joukkueille myös Sarjatilanne.
- Raporteista löytyy myös erilaisia valtakunnansarjan tulosteita.
7. Suomen Keilailuliittoon ei tarvitse lähetellä minkäänlaista materiaalia, vaan kaikki ohjelmaan
syötetyt tulokset ovat automaattisesti mukana keskiarvoissa ja reaaliajassa näkyvissä
valtakunnansarjan tilanteissa.

Bruksanvisningar för Riksserien (kort version)
Kan finnas under adressen: http://rekisteri.keilailu.fi
Turné-/Tävlingsledaren får användarnamn och lösenord från lokalförbundets kontaktperson.
1. Starta programmet och välj sedan "Valtakunnansarjat" (Riksserier) till vänster.
- Nu kan du då se alla alla serier som spelas i Er hall ordnade enligt lober.
- Klicka på "Pelipäivä"/Speldag ett par gånger så får du listan i tidsordning.
2. Välj lob som skall spelas eller matas in genom att klicka på aktionsbollen/knappen till höger
(Toiminto)
3. Gör upp spelordningen (i övre kanten av skärmen)
- För första omgången behöver man inte manuellt välja spelare, eller lag, det räcker med att välja
startbana och klicka på Utför lottning (Suorita Arvonta) -> Spara (Talleta) ->Skriv ut (Tulosta).
- Spelordningen öppnas på skärmen för inspektion och kan sedan skrivas ut på papper direkt från
dialogen.
- För de påföljande omgångarna måste första laget anges för att garantera olika spelordningar
mellan omgångarna.
4. Innan första omgången startar måste både spelare och lag matas in i programmet.
- Kom ihåg: Seniorseriernas dambowlare +8p/serie
- Kom ihåg: Ålderstillägg för Veteraner + möjliga damtillägg
- Kom ihåg: Be om spelarlistor från vart lag och födelsetid för Veteraner före var omgång.
Ålderstilläggslistorna finns att hämta här:
https://www.keilailu.fi/files/upload_pdf/85252/ik%C3%A4hyvityspisteet%202018.pdf
5. För att underlätta inmatningen av resultaten lönar det sig att börja mata in resultat så fort första
serien har avslutats
- Välj match och de lag som spelat
- Mata in spelarens RENA resultat (även för veteraner), var spelares tilläggspoäng(handikapp)
adderas automatiskt och syns så fort det rean resultatet har matats in.
- Mata in alla matchresultat för spelarna. Alla inmatade resultat syns omgående (realtid) på våra
webbsidor: http://tulokset.keilailu.fi/valtakunnansarjat.php?season_id=14
6. När spelen är klara, skriv ut föreningssammandragen x2
- En kopia lämnas åt bowlinghallen och den andra åt lagledaren i vart lag.
- Serieresultat bör också ges åt lagen.
- I rapporterna (Raportit) finns också andra format att tillgå om så behövs.
7. Ingenting behövs separat skickas åt Finlands Bowlingförbund. Alla inmatade resultat finns
omgående till tillförsyn i riksseriernas resultat. Resultaten blir också automatiskt inkluderade i
medeltalen för var bowlare.

