28.9.2015
KILPAILUKUTSU NAISTEN LIITTOMYLLYYN
Kutsumme liittonne naiskeilaajat Tampereella 31.10. – 01.11.2015 pelattavaan naisten
Liittomyllyyn.
Kilpailumaksu on 200 € / joukkue (sisältää neljän pelaajan henkilökohtaisen
viikkokilpailumaksun)
Sitovat kirjalliset ilmoittautumiset on lähetettävä 18.10.2015 mennessä osoitteella:
TAMPEREEN KEILAILULIITTO RY
Keilakuja 1
33520 TAMPERE
tai sähköpostilla keilahalli@kaupinkeilahalli.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä liitot voivat esittää alkukilpailun peliaikatoivomuksia, jotka
kuitenkaan eivät ole järjestäjiä sitovia, koska pitkämatkalaisilla on etusija peliaikatoivomuksia
täytettäessä.
Alkukilpailun kilpailuvuorot: la 31.10.2015 klo 11.00 ja (ratahuolto ) 14.00
Finaalit (8 joukkuetta) pelataan sunnuntaina 01.11.2015 kello 11.00 alkaen.
Joukkueiden peliajat ovat näkyvissä 19.10.2015 alkaen kotisivuilta osoitteesta:
www.kaupinkeilahalli.fi
Pelaajien nimet, luokat, seurat ja keilaajakoodin pyydämme ilmoittamaan kirjallisena Kaupin
keilahalliin 25.10.2015 mennessä sähköpostilla keilahalli@kaupinkeilahalli.fi
Kilpailumaksun pyydämme suorittamaan etukäteen Tampereen Keilailuliitto ry:n tilille
Nordea FI 49 1148 3000 2007 95
HALLISSA PELATAAN SAMAAN AIKAAN ERIKOISKILPAILUA, JOHON VOI OSALLISTUA
MAKSAMALLA ERIKOISKILPAILUMAKSUN.

TERVETULOA TAMPEREELLE
TAMPEREEN KEILAILULIITTO RY
Kilpailun johtaja Tiina Viljakka
SUOMEN KEILAILULIITTO RY
Kilpailuvaliokunta

NAISTEN LIITTOMYLLYN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun nimi on Naisten Liittomylly.
2. Kilpailu järjestetään kerran vuodessa loka-marraskuun vaihteessa pyhäinpäivänä.
Kilpailun järjestää Tampereen Keilailuliitto ry.
3. Kilpailuun voivat osallistua Suomen Keilailuliiton jäsenliitot yhdellä tai useammalla
joukkueella.
4. Alkukilpailussa keilataan 4 x 6 sarjaa eurooppalaisittain keskiarvotasoituksin 210 – 155, 70 %
max. tasoitus 39 p/sarja. Loukkaantumis- tai sairastapauksessa (kilpailun johtajan harkinnan
mukaan) pelaajavaihto voidaan suorittaa kesken sarjan. Ko. sarjaa ei lasketa kummankaan
pelaajaan keskiarvoon.
5. Loppukilpailuun selviytyy kahdeksan (8) parasta joukkuetta. Jos finaaliin päässyt liitto luopuu
finaalipaikasta, nostetaan ensimmäiseksi pudonnut liitto tilalle. Finaaliin pääsee kuitenkin
vain yksi (1) joukkue samasta jäsenliitosta.
6. Loppukilpailussa saa käyttää kaikkia alkukilpailuun osallistuneita keilaajia. Mikäli liitto on
osallistunut alkukilpailuun vain yhdellä joukkueella, saa se nimetä loppukilpailuun vaihtopelaajan, jolle ei voida taata mahdollisuutta osallistua alkukilpailun henkilökohtaiseen
kilpailuun (viikkokilpailu).
7. Loppukilpailussa pelaajavaihdot sallitaan ainoastaan täysin sarjoin.
Loukkaantumis- tai sairastapauksessa (kilpailun johtajan harkinnan mukaan) pelaajavaihto
voidaan suorittaa kesken sarjan. Ko. sarjaa ei lasketa kummankaan pelaajaan keskiarvoon.
Joukkue (4+1) on nimettävä ennen kunkin ottelun alkua.
8. Loppukilpailu aloitetaan nollilta.
Loppukilpailun alussa jokaisella joukkueella on 15 min lämmittelyaika.
9. Loppukilpailussa pelataan jokainen joukkue jokaista vastaan yhden sarjan amerikkalaisella
pelitavalla bonuspistein. Voitosta saa bonuspisteitä 120 ja tasapelistä 60. Loppukilpailussa
on n. 20 min tauko neljännen pelin jälkeen. Tauon jälkeen pelaajilla kaksi lämmittelyheittoa
aloitusradalla (ei vaihtopelaajalla).
10. Järjestävä liitto jakaa palkintojen lisäksi kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit.
Paras liitto saa haltuunsa kiertopalkinnon vuodeksi. Lisäksi palkitaan
henkilökohtaisen kilpailun kolme parasta.
11. Kilpailumaksun ja palkintojen suuruuden päättää vuosittain Tampereen Keilailuliitto yhdessä
SKL:n kanssa.
12. Ilmoittautuminen Liittomyllyyn on tehtävä kirjallisesti vuosittain ilmoitettavaan määräaikaan
mennessä. Ilmoittautuminen on maksuun nähden sitova.
13. Kilpailussa noudatetaan SKL:n kilpailusääntöjä.
Naisten Liittomyllyn palkintorahat vuonna 2015:
Joukkueet:

1.
2.
3.

350 €
250 €
180 €

Henkilökohtaiset:

1.
2.
3.

90 €
70 €
50 €

Hotellitarjous:

Norlandia Care Tampere Hotel
Biokatu 14, FI-33520 Tampere
tel 050 358 4400
tamprere@norlandiacare.fi
Ajankohta: 30.10-1.11.2015
Hinta: 75 EUR / 1hh
85 EUR / 2hh
95/ 3 hh
kiintiötunnus: KEI30105
Maksutapa: jokainen maksaa itse
Viimeinen varauspäivä: 16.10.2015

