
 

Vaasan Keilailuliitto ry  

Mestaruuskilpailut  
 
Kutsu  
Kutsumme Vaasan Keilailuliitto ry:n alaisiin seuroihin kuuluvia M-, A-, B-, C- ja D-luokkien mies- ja naispuolisia 
keilaajia Vaasan mestaruus-kilpailuihin ( osa I ) 20.03 - 26.03.2017, ( osa II ) 27.03 - 02.04.2017 Vaasan 
Keilahalliin. 
 
Osallistumisoikeus  
Vaasan mestaruuskilpailuihin voivat osallistua Vaasan Keilailuliitto ry:n rekisteröimät M-, A-, B-, C- ja D-luokkien 
mies- ja naiskeilaajat. 
 
Pelitapa  
Miehet ja naiset henkilökohtainen kilpailu  
Kilpailussa keilataan henkilökohtainen alkukilpailu miehissä ja naisissa 6 sarjaa eu + 6 sarjaa eu  
( A-mestaruus: luokat M, A ja B; B-mestaruus: luokat C ja D) ja nuorissa: 1.9.1997 tai myöhemmin syntyneet 
(pojat ja tytöt). Nuorissa keilataan henkilökohtainen kilpailu suorana loppukilpailuna. 
 
Naiset ja miehet joukkuekilpailu  
Kilpailussa keilataan joukkuekilpailu seurajoukkuein naisissa jakautuen 3x6 sarjan ja 2x6 sarjan, miehissä 
jakautuen 4x6 sarjan ja 2x6 sarjan kilpailuihin suorana loppukilpailuna. Miehet pari- ja nelimiesmestaruudet 
kuten henkilökohtaisessa kilpailussa. Naisten kolminaisjoukkuemestaruus ( luokat M, A, B, C ja D ) ja 
parinaisjoukkueet A-mestaruus ( luokat M, A, B ), sekä B-mestaruus ( luokat C ja D ). 
 
Joukkuemestaruudet ratkaistaan siten, että nelimies/kolminaismestaruudesta keilataan 20.03 - 26.03.2017  ja 
parimies/parinaismestaruudesta keilataan 27.03 - 02.04.2017. 
 
Huom! 
Joukkueen ei tarvitse keilata samanaikaisesti, mutta on nimettävä ennen ensimmäisen joukkuejäsenen 
suoritusta. 
 
Kilpailumaksut  
Kummankin kilpailun aikana heitetään erillinen merkintäkilpailu ja kilpailumaksut ovat: 
20.03 - 26.03.2017 6 sarjaa eu  22 € ,  27.03 - 02.04.2017  6 sarjaa eu  22 € . 
 
Loppukilpailut, sunnuntai 09.04.2017  
VKL:n FINAALIT 
 
klo 11.00 A-ryhmä 24 alkukilpailun parasta keilaa alkukilpailun pisteisiin 4 s am,  

2 miestä radalla ja 12 parasta jatkoon. 
  
n. klo 12.30 A-ryhmä 12 parasta jatkaa 3 miestä radalla 4 s am. 
 B-ryhmä 12 alkukilpailun parasta keilaa alkukilpailun pisteisiin 4 s am. 3 miestä radalla.  

A ja B ryhmän 6 parasta naista keilaa alkukilpailun pisteisiin 4 s am. 3 naista radalla. 
4 parasta jatkoon. 

 
n. klo 14.30 Pudotuspeli  
 Miesten ja Naisten A- ja B-ryhmän 4 parasta pelaa pudotuspeli  

4 v 3, voitt v 2, voitt v 1,  1 s eu. 
  
n. klo 16.00 Palkintojen jako  
   

FINAALISSA MAHDOLLISUUS HEITTÄÄ MERKINTÄKILPAILU  4 s am,  5 € . 
 
Palkinnot  
Vaasan Keilailuliitto ry:n mitalien lisäksi jaetaan henkilökohtaisissa kilpailussa kuudelle parhaalle stipendit. 
 
Säännöt  
Kilpailussa noudatetaan SKL:n kilpailusääntöjä. 
 
Ilmoittautumiset ja varaukset  
Ilmoittautumiset ja aikavaraukset Vaasan Keilahalli, puh 3172 257. 

 


