
 

 Osakilpailu 2.  

 
 
1.1.2000 ja myöhemmin syntyneille SKL:n rekisteröityneille keilaajille.  

 

2. -osakilpailu Porin keilahallissa 7.-9.10.2022 

 

Kilpailuerät:  

   
   
pe 7.10. klo 16.30 (16 paikkaa)  
la 8.10. klo 11.00 (32 paikkaa) 
 klo 14.00 (32 paikkaa) 

su 9.10. klo 10.00 (32 paikkaa) 
   

 

 Yhteensä 112 kilpailupaikkaa.  Tarvittaessa on mahdollista saada lisää kilpailupaikkoja. 

Loppukilpailu pelataan su 9.10.2022 n. klo 13.30 alkaen  

Radanhoito-ohjelma tästä. 

Osakilpailussa pelataan aluksi kuuden sarjan karsinta am pelitavalla. Tämän jälkeen pelataan Rookie- (alle 

175 ka.) ja Pro-sarjan (yli 175 ka.) erilliset loppukilpailut. Loppukilpailuun pääsee tasoituksellisella tuloksella 

16 parasta Pro-sarjasta ja 8 parasta Rookien-sarjasta. Tasoitukset: Rookie-sarjassa 175-100/70%, Pro 

sarjassa tytöt 8p/s muutoin ilman tasoitusta. 

Loppukilpailussa pelataan aluksi 5 sarjaa am pelitavalla minkä jälkeen 4 parasta  tasoituksellisen tuloksen 

heittänyttä kummastakin ryhmästä pelaavat pudotuspelit.  

Osakilpailun osanottomaksu on 28€ Pro-sarjassa ja 23€ Rookie-sarjassa. Hallissa pelataan samanaikaisesti 

Pori Open 2022 erikoiskilpailu, lisämaksu 12€. Kilpailuilmoitus tästä. 

Kilpailuvaraukset tästä linkistä  

Varaustilanne on nähtävissä näistä linkeistä:  

perjantai: 

lauantai:  
 
sunnuntai:  

 

Koontiraportti: 

Maanantai 12.9.2022  Klo 20.00 alkaen voivat ilmoittautua yli 400 km etäisyydellä 

osakilpailuhallia asuvat keilaajat.  

Maanantai 19.9.2022 Klo 20.00 alkaen voivat ilmoittautua yli 250 km etäisyydellä 

osakilpailuhallia asuvat keilaajat.  

Perjantai 23.9.2022 Liiton tai seuran nimellä varattujen paikkojen pelaajien nimet 

ilmoitettava tai järjestelyorganisaatiolla on oikeus poistaa varaukset.  

https://www.keilailu.fi/wp-content/uploads/2022/10/Pori-Open-2022-Olosuhde.pdf
keilailu.fi/wp-content/uploads/2022/10/Pori-Open-2022-juliste.pdf
https://www.lyyti.in/FYRturnaus_Pori_7776
https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=f03fab23b3f159940e34
https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=f03fab23b3f159940e34
https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=ec405dcdc67e722b3399
https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=0723d06a12bd66452911
https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=0723d06a12bd66452911
https://www.lyyti.fi/e/?p=t&k=b17a377468f5ece254846bc2e23bff63


Maanantai 26.9.2022 Klo 20.00 alkaen voivat ilmoittautua alle 250 km etäisyydellä 

osakilpailuhallia asuvat keilaajat.  

  

Tiistai 4.10.2022 klo 21:00  Ilmoittautuminen päättyy ja varausten hallinta siirtyy järjestävälle 

hallille. Tämän jälkeen järjestävällä hallilla on oikeus myydä jäljellä 

olevat paikat myös muille kuin FYR-tunaukseen osallistuville 

pelaajille. Ilmoittautumisen siirryttyä järjestävälle hallille muutokset 

eivät päivity nettivarausjärjestelmään.  

Peruutukset on tehtävä varausjärjestelmään Tiistaihin 4.10.2022 mennessä. Tiistain jälkeen tehtävistä 

peruutuksista järjestävällä hallilla on oikeus veloittaa pelimaksu jos paikka jää tyhjäksi, mikäli pelaajalla ei 

ole esittää lääkärintodistusta peruutuksesta. Todistuksesta lähetetään kopio järjestävälle liittolle/hallille. 

Ilmoittamatta jääneistä poissaoloista laskutetaan pelimaksu. 

Suomen Keilailuliiton nuoriso- ja koulutusvaliokunta psta. 

Turnausjohtaja  
Juha Viberg  

juha.viberg@gmail.com 
040 588 4741 

mailto:juha.viberg@gmail.com

