Kilpailun säännöt
Kaakon Ranking 2018-2019
Kymenlaakson keilailuliitot järjestävät kaudella 2018-2019 kaikille SKL:n rekisteröityneille
keilaajille avoimen ranking-kiertueen. Osakilpailuja järjestetään Kotkan, Kuusankosken ja
Loviisan keilahalleissa.
Keilaajat keräävät ranking-pisteitä ennalta ilmoitetuissa osakilpailuissa erikoiskilpailusuorituksen
yhteydessä. Kilpailusuoritusta voi uusia rajattomasti mikäli meneillään olevan erikoiskilpailun
säännöt sen sallivat. Vain paras tasoituksellinen tulos huomioidaan. Osakilpailuissa on samat
tasoitukset kuin meneillään olevassa erikoiskilpailussa.
Koko kiertueen osallistumismaksu on 30 euroa / keilaaja. Lisämaksua kilpailusuorituksen
yhteydessä ei peritä. Kiertueen aloittamisen ehtona on vähintään 30 ilmoittautunutta 27.9.
mennessä. Osallistumismaksu on maksettava 8.10. mennessä tilille FIxxxxx. Kiertueelle voi
ilmoittautua myös myöhemmin.
Ilmoittautuminen: Joko omalla hallilla olevalle listalle tai suoraan sähköpostilla
kotkan.keilailuliitto@kymp.net.
Osallistumisoikeus: Alkaa osallistumismaksun suorittamisesta.
Osakilpailut: Kilpailun piiriin kuuluvat 28.9.2018 – 19.5.2019 välillä päättyvät osakilpailuiksi
valitut 12 erikoiskilpailua tai erikoiskilpailujen yhdistelmää, joiden järjestäjät maksavat
20euroa/viikko osakilpailumaksun. Jos osakilpailu koostuu eri erikoiskilpailuista niin kilpailumaksu
ja olosuhde pitää olla samat.
28.09.2018-12.11.2018 Kuusankosken Syysrylläys/KosBo (6 viikkoa)
09.10.2018-28.10.2018 Erikoikilpailu Loviisa/liitto (3 viikkoa)
15.10. 2018-11.11.2018 Erikoiskilpailu Kotka/KoBo/HWT (4 viikkoa)
16.11. 2018-10.12.2018 P-K RKM erikoiskilpailu/Kuusankoski (3 viikkoa)
27.11. 2018-22.12.2018 Erikoiskilpailu Loviisa/liitto (4 viikkoa)
14.12.2018-28.11.2019 IKEn Erikoiskilpailu (6 viikkoa)
29.01. 2019-17.02.2019 Erikoiskilpailu Loviisa/liitto (3viikkoa)
01.02. 2019-11.03.2019 Kuusankosken Koski-Open (6 viikkoa)
04.02. 2019-24.02.2019 Reissukisa Kotka/AKI-B (3 viikkoa)
25.03. 2019-14.4.2019 Erikoiskilpailu Kotka/Kasi-Viis (3 viikkoa)
09.04. 2019-28.04.2019 Erikoiskilpailu Loviisa/liitto (3 viikkoa)
22.04. 2019-17.05.2019 Kotkankisa Kotka/liitto (4 viikkoa)

Pidätetään oikeus mahdollisiin aikataulumuutoksiin.
Ranking-pisteet: Kunkin osakilpailun ranking-kiertuemaksun suorittaneet keilaajat saavat pisteitä
alkukilpailun sijoitustaan vastaavasti. Osakilpailun voitto antaa 30 pistettä, toinen sija 26 pistettä,
sijoitukset 3-20 antavat yhden pisteen välein 24-7 pistettä. Sijoitukset 21. ja siitä alaspäin antavat
viisi (5) ranking-pistettä. Pistelaskennassa annetaan pisteitä vain ranking-kiertueelle osallistuville,
väliin sijoittuneet kiertueelle osallistumattomat eivät vähennä pisteitä.

Finaali keilataan helatorstaina 30.5.2019 klo 11:00 alkaen Kotkan keilahallissa. Maksuttomaan
finaaliin otetaan 16 keilaajaa kiertuepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Finaaliin pääsy
edellyttävät lisäksi osallistumista vähintään yhteen osakilpailuun jokaisessa mukana olevassa
hallissa. Tuloksissa otetaan huomioon kaikkien osakilpailujen pisteet.
Tasapisteiden sattuessa kiertueen viimeisen alkukilpailun päättyessä korkeimmalla keskiarvolla
pelaava saa paikan.
Finaalin radanhoito on sama kuin finaalin järjestettävän hallin viimeisen osakilpailun radanhoito.

Finaalin pelitapa:
Pelataan ilman lähtöpisteitä tasoituksin 210-155 / 70 %.
Pelataan 5 sarjaa am (harjoitteluaika 10 minuuuttia), jonka jälkeen neljän parhaan yhden
sarjan pudotuspeli (4 vs 3, 3 vs 2, 2 vs 1).

PALKINNOT
1 600,00 €
2. 400,00 €
3. 200,00 €
4. 150,00 €
5. 100,00 €
6. 100,00 €
7. 90,00 €
8. 70,00 €
9. 50,00 €
10. 50,00 €
11. 50,00 €
12. 50,00 €
13. 50,00 €
14. 50,00 €
15. 50,00 €
16. 50,00 €
Osakilpailunjohtaja: Osakilpailuissa kyseisen erikoiskilpailun kilpailunjohtaja vastaa osakilpailun
säännöistä ja niiden tulkinnoista. Varsinaiset kiertueenjohtajat (jury) vastaavat tulospalvelusta,
viestinnästä, finaalijärjestelyistä.
Kilpailun jury on: Per-Erik Hägg/Loviisa, Marko Makkonen/Kuusankoski ja Juha Viberg/Kotka.
Sähköpostiosoite järjestäjille: kotkan.keilailuliitto@kymp.net.
Tulokset: Osakilpailutulokset ja osallistumismaksun suorittaneiden nimet ja Ranking-tilanne ovat
nähtävissä Kotkan Keilailuliiton sivuilla www.kotkankeilahalli.fi. Ilmoittautumalla keilaaja antaa
luvan nimensä julkistamiseen.
Muilta osin kilpailussa noudatetaan SKL:n kilpailusääntöjä.
Kilpailun on hyväksynyt Kotkan, Kuusankosken ja Loviisan keilailuliitot..

