
Keilaajattaret on Tour 
 

1. Kiertue järjestetään 1.11.2021-20.3.2022 välisenä aikana. Kiertueella on erillinen finaali 9.4.2022.  

 

2. Kiertue pelataan seitsemällä (7) alueella, jossa kussakin on viisi (5) osakilpailua. Osakilpailut ovat 

osa normaaleja käynnissä olevia erikoiskilpailuja.  

 

3. Kiertueella osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista muuten, kuin erikoiskisaerään 

ilmoittautumisen. Osakilpailumaksu koostuu normaalista erikoiskisamaksusta ja yhden euron (1€) 

lisämaksusta (kilpailun järjestäjä päättää periikö maksun). Osallistua voi rajattomia määriä, paras 

tulos tai sijoitus osakilpailussa huomioidaan osaksi kiertuetta. 

 

4. -1€ maksetaan ensimmäisen suorituksen yhteydessä ja sen jälkeen huomioidaan mukaan kaikki 

suoritukset ilman maksuja. 

 

5. Kiertuetta pelataan kahdessa eri sarjassa A- ja B- sarjassa. A-sarjaan kuuluvat M-, A-, ja B-

luokkalaiset eli kausikeskiarvo on 175.00 tai enemmän ja B-sarjaan C- ja D-luokkalaiset eli 

kausikeskiarvo on 174.99 tai vähemmän.  

 

6. Kiertueella on erillinen pisteytys, joka on ilmoitettu alla. Samaa pisteytystä sovelletaan molemmissa 

sarjoissa. Pisteytyksestä vastaa ja sitä ylläpitää naisvaliokunta, pisteytys tullaan ilmoittamaan 

jokaiselta alueelta erikseen. 

1. 20 p 

2. 18 p 

3. 16 p 

4. 14 p 

5. 12 p 

6. 10 p 

7. 8 p 

8. 7 p 

9. 6 p 

10. 5 p 

11. 4 p 

12. 3 p 

13. 2 p 

14. 1 p 

 

7. Kiertuefinaaliin pääsee kaksi (2) eniten pisteitä kerännyttä A-sarjalaista ja kolme (3) B-sarjalaista 

jokaiselta alueelta. Yhteensä finaaliin selviytyy 21 naista B-sarjasta ja 14 naista A-sarjasta. 

 

8. Finaalipaikan voi saavuttaa ainoastaan yhdeltä alueelta, mutta osakilpailuihin voi osallistua 

rajattomasti, vaikka jokaiselta alueelta. Ensisijaisesti finaaliin oikeuttaa se alue, jossa keilaajatar on 

saavuttanut eniten pisteitä. Mikäli finaalipaikka on saavutettu kahdelta tai useammalta alueelta 

tasapistein, finaalipaikan saavuttaa oman asuinpaikkakunnan alueelta. 

 

 



9. Aluekarsinnan parhaat palkitaan samoin periaattein, kuin finaalipaikat saavutetaan. On mahdollista 

saavuttaa vain yksi aluekarsintapalkinto. Aluekarsinnan voittajat palkitaan seuraavasti: 

1. 50€ 

2. 40€ 

3. 30 € (vain B-sarjassa) 

 

 

10. Finaali 

1. Finaalissa keilataan kahdessa eri sarjassa. A- ja B-sarjassa. Molemmilla sarjoilla on 

erillinen finaali ja palkinnot. Finaali keilataan 9.4.2022. 

 

2. Finalisteihin ollaan erikseen yhteydessä karsinnan päätyttyä ja osakilpailupisteiden 

varmistuttua. Mikäli finaalipaikan saavuttanut keilaajatar ei halua osallistua finaaliin, 

täytetään finaalipaikka seuraavaksi eniten pisteitä saaneella keilaajattarella. 

 

3. A-sarjan finaalissa 14 keilaajatarta keilaa ensin 4 sarjaa ilman tasoituksia, jonka 10 

parasta jatkaa 4 sarjaa. Näiden 10 sarjan yhteenlasketun tuloksen perusteella viisi (5) 

parasta keilaajaa etenevät ShootOut-finaaliin. Shoot Out- finaalissa ensin kohtaavat 

sijoilla 3-5 sijoittuneet keilaajat, jotka keilaavat yhden (1) sarjan. Parhaimman tuloksen 

keilannut jatkaa 2.-vaiheeseen. Tippuneet pelaajat sijoittuvat sijoille 4. ja 5. 

tulosjärjestyksessä pelatun sarjan mukaan. 2.-vaiheessa edellisen vaiheen paras ja 2. 

sijoittunut pelaavat yhden sarjan ja parempi etenee 3-vaiheeseen. Tippunut keilaajatar 

sijoittuu 3. 3-vaiheessa kohtaavat edellisen vaiheen voittaja ja 1. sijoittunut keilaajatar. 

Keilataan kaksi sarjaa ja paremman yhteistulokset keilannut keilaajatar on finaalin 

voittaja ja hävinnyt sijoittuu 2. sijalle. Tasatuloksen sattuessa keilataan 1 heiton 

uusintoja, kunnes paremmuus saadaan ratkaistua. 

 

4. B-sarjan finaali keilataan keskiarvotasoituksin taulukolla 175-100 / 60 % (max. 45 

pistettä / sarja). Mikäli pelaajalla ei ole kirjattua Suomen Keilailuliiton alaista 

keskiarvoa, saa hän ensimmäisessä kilpailussaan maksimitasoitukset. Mikäli pelaajalle 

on kirjattu 1-23 pelattua kilpailusarjaa, käytetään niistä muodostunutta keskiarvoa. 

Finaalin 1. vaiheessa 21 keilaajatarta keilaa ensin 4 sarjaa tasoituksin, jonka jälkeen 10 

eniten pisteitä keilannutta keilaajatarta etenee finaalin 2. -vaiheeseen. 2. -vaiheessa 10 

keilaajatarta jatkavat edellisen vaiheen pisteisiin keilaten 4 sarjaa tasoituksin, jonka 

jälkeen viisi (5) parasta keilaajaa etenevät ShootOut-finaaliin. Shoot Out- finaalissa 

ensin kohtaavat sijoilla 3-5 sijoittuneet keilaajat, jotka keilaavat yhden (1) sarjan. 

Parhaimman tuloksen keilannut jatkaa 2.-vaiheeseen. Tippuneet pelaajat sijoittuvat 

sijoille 4. ja 5. tulosjärjestyksessä pelatun sarjan mukaan. 2.-vaiheessa edellisen vaiheen 

paras ja 2. sijoittunut pelaavat yhden sarjan ja parempi etenee 3-vaiheeseen. Tippunut 

keilaajatar sijoittuu 3. 3-vaiheessa kohtaavat edellisen vaiheen voittaja ja 1. sijoittunut 

keilaajatar. Keilataan kaksi sarjaa ja paremman yhteistulokset keilannut keilaajatar on 

finaalin voittaja ja hävinnyt sijoittuu 2. sijalle. Tasatuloksen sattuessa keilataan 1 heiton 

uusintoja, kunnes paremmuus saadaan ratkaistua. 

 

 

 

 

 



5. Finalistit palkitaan seuraavasti sijoitusten mukaan: 

A-sarja € B-sarja € 

1. 300 1. 300 

2. 200 2. 200 

3. 150 3. 150 

4. ja 5. 80 4. ja 5. 80 

6.-10. 50 6.-10. 50 

11.-14. 35 11.-21. 35 

yhteensä 1200 yhteensä 1445 

koko kiertueen potti 2645 € 

 

 


