Veteraanien
valtakunnallinen
joukkueturnaus

Tampereella
21 – 23.1.2015

KUTSU
VETERAANIEN VALTAKUNNALLINEN JOUKKUETURNAUS
Järjestetään Tampereella, Kaupin keilahallissa 21 – 23.1.2015.

OSALLISTUMISOIKEUS
· Osallistumisoikeus on v.1955 tai sitä ennen syntyneillä
· SKL:n paikallisliitosta voi osallistua enintään kaksi joukkuetta
· Seurajoukkueita voi osallistua rajoittamaton määrä

KILPAILUOHJELMA
Alkukilpailu:

5 sarjaa amerikkalaisittain
keskiviikko 21.1.2015 klo 12.00
torstai
22.1.2015 klo 08.30 ja 12.30
Erien välissä ratahuolto, keskiviikon erä klo12.00 ja torstain klo 12.30 erä on
varattu etupäässä pitkämatkalaisille.

LOPPUKILPAILU, perjantaina 23.1.2015 klo 10.00
Loppukilpailuun selviytyy alkukilpailun kahdeksan (8) parasta joukkuetta.
Lähtö nollilta, keilataan neljä (4) sarjaa amerikkalaisittain, joukkue joka keilaa
parhaan yhteistuloksen selviytyy turnauksen voittajaksi.

KILPAILUMAKSU 100 € / joukkue (tilinumero FI88 57308720006211)
PALKINNOT
· TaKL:n mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle
· kaikki loppukilpailuun selviytyneet joukkueet palkitaan (8)
· paras naisjoukkue palkitaan (TaKL:n mitalit)

1p. 240 €

2p. 160 €

3p. 130 €

sijat 4 – 8. 120 €

SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET
Kilpailussa noudatetaan veteraanien valtakunnallisen joukkueturnauksen
ja SKL:n kilpailusääntöjä.

ILMOITTAUTUMINEN
Sitovat ilmoittautumiset 14.1.2015 mennessä osoitteella:
Tampereen keilailuliitto ry / Veteraaniturnaus
Keilakuja 1, 33520 Tampere
puh. 03-3126 0500,fax 03-3126 0514. keilahalli@kaupinkeilahalli.fi
SUOMEN KEILAILULIITTO RY
Veteraanivaliokunta

TAMPEREEN VETERAANIKEILAAJAT
Kilpailun johtaja Eino Helenius

TAMPEREEN VETERAANIKEILAAJAT
Tampere

Veteraanien valtakunnallisen joukkueturnauksen säännöt.
1. Kilpailun nimi on VETERAANIEN VALTAKUNNALLINEN JOUKKUETURNAUS ja se on Suomen Keilailuliitto ry:n virallinen kutsukilpailu.
2. Kilpailu järjestetään kerran vuodessa tammi-helmikuun aikana ja sen
järjestämisestä vastaa SKL:n määräämä paikallisliitto.
3. Kilpailuun voivat osallistua SKL:n alaiset jäsenliitot korkeintaan kahdella (2) joukkueella. Seurajoukkueita voi osallistua rajoittamaton määrä.
4. Alkukilpailu pelataan nimetyin nelihenkisin (4) joukkuein, viiden (5) sarjan kilpailuna amerikkalaisella pelitavalla, erien välissä ratahuolto.
Joukkuetulokseen lasketaan kolmen (3) parhaan tulos kussakin sarjassa koko turnauksen ajan. Alku-, ja loppukilpailussa joukkueilla on 15
minuutin lämmittelyaika aloitusrataparilla.
Kilpailussa noudatetaan SKL:n veteraaneille vahvistamia ikähyvitys
pisteitä, lisäksi naiskeilaajille + 8 pistettä / sarja.
5. Loppukilpailuun selviytyy kahdeksan (8) parasta joukkuetta. Alkukilpailussa saavutettuja pisteitä ei huomioida. Lähtö nollilta
Loppukilpailussa joukkueen on keilattava samassa kokoonpanossa
kuin alkukilpailussa. Todistettavasti sairastuneen (tapaturma tms.),
joukkueessa jo heittäneen jäsenen tilalle voidaan ottaa varamies.
Loppukilpailussa keilataan neljä (4) sarjaa amerikkalaisittain, joukkue
joka loppukilpailussa keilaa parhaan yhteistuloksen on turnauksen
voittaja.
6. Järjestävä liitto jakaa kolmelle (3) parhaalle joukkueelle liittonsa
mitalit ja kaikki loppukilpailuun selviytyneet joukkueet (8) palkitaan. Lisäksi palkitaan paras naisjoukkue.
7. Joukkueturnaukseen ilmoittaudutaan kirjallisesti, vuosittain kilpailukutsussa ilmenevään määräaikaan mennessä.
8. Joukkuekohtaisen kilpailumaksun vahvistaa vuosittain SKL:n veteraanivaliokunta.
Veteraanivaliokunta on hyväksynyt säännöt 27.11.2014 pitämässään kokouksessa.

