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Kymenkierros 2022-23
Kilpailusäännöt

(versio 6, 3.9.2022)

Kymen piirin avoimet mestaruuskilpailut keilataan viitenä osakilpailuna yksi jokaisessa osallistuvan liiton
keilahallissa. Osakilpailu keilataan vuorossa olevan hallin erikoiskilpailun yhteydessä. Lisäksi
henkilökohtaisista mestaruuksista pelataan loppukilpailut miesten ja naisten ryhmissä. Kilpailut käydään
seuraavassa eriteltyjen sääntöjen mukaisesti:
Osallistumisoikeus:
Kymen piirin avoimesta mestaruudesta voivat kilpailla kaikki SKL:n jäsenliittojen keilaajat.
Osallistumismaksu on kaikilta miehiltä 50 €. Naisilta osallistumismaksu on 40 € ja junioreilta
30 €. Kilpailun aloittamisen ehtona on vähintään 70 sitovaa ilmoittautumista 30.9. mennessä.
Ilmoittautminen on sitova osallistumismaksun osalta. Sen jälkeen kun päätös kilpailun
järjestämisestä on tehty on osallistujilla kolmisen viikkoa aikaa maksaa osallistumismaksun
tilille FI61 5016 3720 0292 43 (Länsi-Kymen Op, saaja Loviisan Keilailuliitto) takarajan ollessa
23.10. Joka tapauksessa maksu on suoritettava ennen kuin keilaaja astuu radalle
ensimmäistä osakilpailusuoritusta varten. Mikäli keilaaja on maksanut osallistumismaksun
etuajassa ja kilpailua ei järjestetä maksu palautetaan pelaajan tilille.
Ilmoittautuminen
Tehdään sähköpostilla pererikha50@gmail.com vaihtoehtoisesti omalla hallilla olevalle
listalle, joka hallin toimesta toimitetaan perille em. osoitteeseen.
Kilpailumaksut:
Tämän lisäksi kilpailijalta menee kilpailumaksu myös järjestävän hallin/liiton osakilpailun
maksun mukaan ja se maksetaan normaalisti kun osallistuu erikoiskilpailuun. Erillistä joukkuemaksua ei peritä. Loppukilpailusta ei peritä maksua.
Liittojen/seurojen maksut
Jokainen osallistuva liitto maksaa 100 € tätä kilpailua varten perustetulle em. tilille.
Osakilpailua järjestävä seura/liitto maksaa samalle tilille 20 € jokaisesta kalenterikisaviikosta.
Kilpailuluokat ja tasoitukset:
Henkilökohtaisista sijoituksista kilpaillaan seuraavissa luokissa ja seuraavilla sarjakohtaisilla
tasoituksilla:
Miehet M-A
M=0, A=5,
Miehet B-C-D
B=12, C=18, D=25
Naiset
M=0, A=5, B=12, C=18, D=25
Osallistujan kilpailuluokka (1.10.2022) ja tasoitus pysyvät samoina vaikka osallistujan luokka
muuttuisi Kymenkierroksen aikana.
Ajankohta:
Alkukilpailut keilataan alla olevissa halleissa alkaen lokakuussa
Kotkan keilahallissa
4. - 29.10.2022
Loviisan keilahallissa
1. - 27.11.2022
Myllykosken keilahallissa
22.11.-18.12.2022
Kuusankosken keilahallissa
26.12.2022 - 30.1.2023
Kouvolan keilahallissa
27.2. - 2.4.2023
Loppukilpailut pidetään huhtikuussa (alustavasti viikolla 15-16) myöhemmin valituissa
halleissa.
Alkukilpailujen pelitapa:
Alkukilpailut keilataan vuorossa olevan keilahallin erikoiskilpailun kilpailumuodolla,
uusintojakin sallitaan. Osakilpailun tulos muodostuu erikoiskilpailussa tehtyyn puhtaaseen
tulokseen johon lisätään Kymenkierroksessa käytetyt henkilökohtaiset tasoitukset.
Osakilpailuista huonoin tulos tippuu pois.
Merkintämaksut:
Erillisiä merkintämaksuja ei osakilpailujen tulosten perusteella makseta.
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Joukkuekilpailu:
Joukkuemestaruudesta kilpaillaan seurajoukkuein avoimessa triokilpailussa.
Neljä keilaajaa voi olla nimettynä joukkueeseen. Kolmen parhaan osakilpailutulos tasoituksin
lasketaan joukkuetulokseen kullakin osakilpailupaikkakunnalla. Joukkuemestaruus ratkeaa
kaikkien viiden osakilpailun yhteistuloksen perusteella.
Sarjakohtaiset tasoitukset ovat M=0, A=5, B=12, C=18, D=25 ja naiset +8 p.
Yksi keilaaja voi kuulua vain yhteen triojoukkueeseen.
Henkilökohtaiset loppukilpailut:
Neljän parhaan osakilpailun yhteistuloksen perusteella pääsee henkilökohtaisiin loppukilpailuihin keilaajia seuraavasti: (tarvittaessa finalistien määrä päätetään kun ilmoittautumiset
ovat tiedossa, mutta lähdetään tästä)
* miehet M-A
8 parasta
* miehet B-C-D
12 parasta
* naiset
8 parasta
Tasatilanteessa paremmuus ratkaistaan SKL:n kilpailusääntöjen mukaisesti,
Loppukilpailujen pelitavat
Loppukilpailuissa pelataan ensin 6 s. am jonka jälkeen 4 parasta jatkaa niin että ykkönen
kohtaa nelosen ja kakkonen kolmosen, näiden voittajat pelaavat ykkös- ja kakkos-sijasta ja
häviäjät sijoista kolme ja neljä. Kilpailuryhmän voittaja on ryhmänsä piirin mestari 2022-23.
Palkinnot:
Kaikissa henkilökohtaisissa kilpailuryhmissä palkitaan kolme loppukilpailujen jälkeen
parasta muistoesinein. Lisäksi finalistit palkitaan seuraavasti: (alustava)
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960 €
40

40
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1120 €
960 €

Huom. Palkintojen arvot ovat riippuvaisia osallistujamäärästä ja lopulliset arvot lyödään lukkoon
syys- lokakuun vaihteessa.
Joukkuekilpailussa parhaalle joukkueelle annetaan kiertopalkinto.
Tulospalvelu
Tulokset ja tiedot Kymenkierroksesta julkaistaan Loviisan keilahallin nettisivuilla

www.loviisankeilahalli.fi ja valikosta vasemmalla 'KYMENKIERROS'.
Tiedustelut ja ongelmatapaukset
Kisaa koskevia tiedusteluja voidaan lähettää osoitteeseen info@loviisankeilahalli.fi
tai pererikha50@gmail.com ja mahdollisia ongelmatapauksia selvittämässä on jury,
johon kuuluu J.Viinanen (Kotka) J.Lahti (Kuusankoski) ja P-E. Hägg (Loviisa) sekä järjestelytoimikunta.
Järjestelytoimikunta

