HAAPAJÄRVEN KEILAPUULAAKI 2018 – 2019
SARJAJÄRJESTELMÄ
12 joukkuetta pelaa yksinkertaisen sarjan.
Alkusarjan 4 parasta joukkuetta pääsee suoraan pudotuspelien 2. kierrokselle.
1. Pudotuspelikierros:
Alkusarjan 5.-12. pelaavat yhden ottelun (2 sarjaa) pudotuspelit. 5. vs 12., 6. vs 11. jne.
Parien voittajat selviytyvät pudotuspelien 2. kierrokselle.
2. Pudotuspelikierros:
Alkusarjan 4 parasta ja 1. pudotuspelikierroksen voittajat pelaavat yhden ottelun (2 sarjaa)
pudotuspelit kaavion mukaan. Parien voittajat Grande Finaleen.
Grande Finale:
4 joukkuetta pelaa yksinkertaisen sarjan. Eniten sarjapisteitä kerännyt joukkue on Haapajärven
Keilapuulaakin 2018-2019 Mestari. Sarjapisteiden ollessa tasan ratkaisee: 1) Grande Finalen
kaadetut keilat 2) kahden ruudun uusinta (3 keilaajaa/joukkue).

OTTELUT
Pelataan keskiviikkoisin klo 18.00 ja 19.00 otteluohjelman mukaan. Otteluita voi siirtää molempien
joukkueiden yhteisellä sopimuksella. Siirtoa ehdottava joukkue ilmoittaa perutun otteluajan
välittömästi hallille ja uuden otteluajan heti kun se on tiedossa. Huomioikaa, että hallissa on iltaaikoja rajallisesti. Kaikki alkusarjan ottelut tulee olla pelattuna viimeistään 13.3.2019. Tähän
mennessä pelaamatta jääneistä otteluista molemmat joukkueet saavat 0 sarjapistettä ja
maksavat ottelumaksun 15€/joukkue/ottelu.
Pelataan kolmen pelaajan joukkueilla, joista sarjoittain kahden parhaan tulos otetaan huomioon. Myös
kahdella pelaajalla voi pelata. Joukkue voi nimetä otteluun 4 pelaajaa, vaihdon voi tehdä sarjojen välissä.
Ottelussa pelataan 2 sarjaa AM. Voitetusta sarjasta joukkue saa yhden ja korkeammista kokonaispisteistä
kaksi sarjapistettä (max. 4). Sarjan tai kokonaispisteiden ollessa tasan piste puolitetaan.
Sarjataulukossa paremmuuden ratkaisee: 1) sarjapisteet 2) kaadetut keilat 3) keskinäinen ottelu 4) arpa.

JOUKKUEET JA TASOITUKSET
Joukkueeseen voi nimetä 5 pelaajaa. Poikkeusluvalla (loukkaantuminen/muu pysyvä este) joukkueeseen
voi nimetä useammankin pelaajan. Pelaajia voi nimetä lisää vielä kauden aikana 28.2.2019 mennessä.
Pelataan luokkatasoituksin. M-A: 0 pistettä, B: 8 pistettä, C: 15 pistettä, D: 20 pistettä, ei rekisteröityneet:
25 pistettä. Lisäksi naiset saavat 10 pistettä/sarja. Luokan muuttuessa myös tasoitus muuttuu välittömästi.

OSALLISTUMISMAKSU
Sarjan joukkuemaksu 30€/kausi. Ottelukohtainen maksu 15€/ottelu (2 sarjaa)/joukkue.

PALKINNOT
1.
2.
3.
1.

Kiertopalkinto vuodeksi + mestaruuspokaali + tavarapalkinto/lahjakortti 100€
Tavarapalkinto/lahjakortti 75€
Tavarapalkinto/lahjakortti 50€
Tavarapalkinto/lahjakortti 30€

9.-12. Lahjakortti 21€

