KILPAILUKUTSU
Hyvinkään, Keski-Uudenmaan, Keravan, Lahden, Loviisan, Riihimäen, Tuusulan ja
Vantaan keilailuliittojen rekisteröidyille keilaajille tarkoitettu

28. RADANVARSISARJA
alkukilpailu pelataan 24.09.2018 - 21.04.2019
Kuuden kilpailujaksoa alla mainituissa halleissa. Kilpailija saa kustakin osakilpailusta sijoituksensa
perusteella pisteitä seuraavasti: voittaja 80, toinen 79, kolmas 78 …79. 2 pistettä ja 80. ja yli 1 piste.
Osakilpailuista kerätyt pisteet lasketaan yhteen ja 24 eniten pisteitä kerännyttä keilaajaa pelaavat finaalin
(6 sarjaa AM) Tixi Bowling keilahallissa Vantaalla maanantaina 06.05.2019 klo 18.00.
Osanottajat osallistuvat hallissa kilpailujakson aikana pelattavaan erikoiskilpailuun. Radanvarsisarjan
osasuorituksen ei tarvitse olla keilaajan ensimmäinen suoritus ko. erikoiskilpailussa, mutta sen on oltava
kilpailupäivän ensimmäinen suoritus ja siitä on ilmoitettava ennen suoritusta hallin kassalla, joka tekee
merkinnän pöytäkirjaan (1 kilpailu/halli).
Osanottomaksu on 20,00 euroa.
Tasoitukset: Valtakunnalliseen keskiarvoon perustuvat tasoitukset. 215/80%, enintään 48p./sarja.

Kilpailujaksot:
24.09.2018
02.11.2018
09.12.2018
31.12.2018
11.02.2019
18.03.2019

-

28.10.2018
09.12.2018
29.12.2018
03.02.2019
10.03.2019
21.04.2019

Tuusula
Järvenpää
Lahti
Riihimäki
Hyvinkää
Vantaa

(5 viikon kilpailujakso)
(6 viikon kilpailujakso)
(3 viikon kilpailujakso)
(5 viikon kilpailujakso)
(4 viikon kilpailujakso)
(5 viikon kilpailujakso)

Palkinnot:
1.
2.
3.

500,00 eur
350,00 eur
250,00 eur

4.
5.
6.

150,00 eur
100,00 eur
80,00 eur

7.
8-10.
11-24.

60,00 eur
40,00 eur
25,00 eur

Kaikkiin kuuteen kilpailujaksoon osallistuneiden kesken arvotaan
250 euron keilapallolahjakortti
Radanvarsisarjaa johtavat kussakin hallissa ao. liiton kilpailuvaliokunta sekä sarjatoimikunta, johon kuuluu
yksi henkilö jokaisesta osallistuvasta hallista.
Kilpailun johtaja: Erkki Arima.
Tätä kilpailukutsua täydentävät Radanvarsisarjan säännöt, jotka ovat hallilla ja internetissä nähtävinä.

RADANVARSISARJAN 2018 - 2019 SÄÄNNÖT
1. Radanvarsisarjaa pelataan Lahden, Tuusulan, Järvenpään, Vantaan, Riihimäen ja Hyvinkään
keilahalleissa
2. Kilpailuun voi osallistua yllämainittujen liittojen sekä Keravan ja Loviisan keilailuliittojen
rekisteröidyt keilaajat.
3. Radanvarsisarjan osakilpailut ajalla 24.09.2018 – 21.04.2019. Kilpailuaika jaetaan kuuteen osaan
siten, että kunkin hallin osalle tulee kolmesta kuuteen viikon mittainen kilpailujakso, jonka halli
sovittaa kilpailukalenteriinsa kiertävän vuoron mukaisesti. Kussakin alla mainitussa hallissa
pelataan 6 sarjan kilpailu.
4. Osanottaja maksaa ennen ensimmäistä osasuoritusta 20 euroa maksavan kilpailumaksun missä
tahansa osallistuvassa hallissa. Osanottajat osallistuvat hallissa kilpailujakson aikana pelattavaan
enintään 32 euron hintaiseen erikoiskilpailuun. Radanvarsisarjan osasuorituksen ei tarvitse olla
keilaajan ensimmäinen suoritus ko. erikoiskilpailussa, mutta sen on oltava kilpailupäivän
ensimmäinen. Osasuorituksesta on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä (siis ennen
harjoitusheittoja), jolloin kilpailun järjestäjä tai halli tekee merkinnän kilpailupöytäkirjaan.
Osasuorituksen uusiminen ei ole sallittua.
5. Kilpailussa ja finaalissa käytetään kilpailu hetkellä voimassaolevaa valtakunnallista keskiarvotasoitusta. Tasoituksena käytetään SKL:n 215/80 %:n tasoitustaulukkoa. Maksimitasoitus 48
pistettä/sarja saavutetaan keskiarvolla 155.
6. Kilpailija saa kustakin osakilpailustaan sijoituksensa perusteella pisteitä seuraavasti: Voittaja 80
pistettä, Toinen 79 pistettä, Kolmas 78 pistettä, Neljäs 77 pistettä, Viides 76 pistettä, jne.… -79. 2
pistettä ja 80. ja yli 1 piste.
Osakilpailuista kerätyt pisteet lasketaan yhteen ja 24 eniten pisteitä kerännyttä keilaajaa pelaavat
finaalin (6 sarjaa AM, lähtö nollilta). Tasapistetapauksissa ratkaisee finaaliin pääsyn
kokonaiskeilapisteet tai sitten tarvittaessa arpa ratkaisee finaaliin pääsijän/-jät.
Finaali pelataan Vantaalla ma 06.05.2019 klo 18:00. Finaalin radanhoitona sama kuin finaalihallin
alkukilpailussa.
7. Palkintoina jaetaan stipendit: 1. 500 euroa, 2. 350 euroa, 3. 250 euroa, 4. 150 euroa, 5. 100 euroa,
6. 80 euroa, 7. 60 euroa, 8-10. 40 euroa ja sijat 11-24. kukin 25 euroa. Kaikkien kuusi osakilpailua
suorittaneiden kesken arvotaan 250 euron keilapallo -lahjakortti.
8. Osanottomaksut tilitetään Vantaan keilailuliitolle, joka järjestää finaalin. Jos kilpailun tulos on
tappiollinen, maksaa kukin osakilpailun järjestävä liitto tappion tasavertaisesti. Jos tulee voittoa,
se rahastoidaan seuraavalle kaudelle.
9. Radanvarsisarjaa johtavat paikallisliittojen kilpailuvaliokunnat. Ne ratkaisevat myös mahdolliset
erimielisyydet. Tarpeelliset yhteiset toimet hoitaa Radanvarsisarjan toimikunta, johon kuuluu yksi
jäsen kustakin liitosta.
10. Tulospalvelu hoidetaan keskitetysti Järvenpäässä siten, että kukin liitto toimittaa oikean SKL
muotoisen tulostiedoston (tasoitukset 215/80%, kaadot ja viimeinen sarja mukana) oman
osakilpailunsa päätyttyä tulospalvelun hoitajalle, joka siirtää tilanteen KUKL:n nettisivuille josta
liitot(hallit) voivat tarvittaessa tulostaa ne itselleen. Tulospalvelun hoitajan (Järvenpää) työ
korvataan stipendillä (1 euro/lunastettu kilpailukortti). Kukin halli nimeää vastuuhenkilön, jonka
tehtävänä on huolehtia tulosten toimittamisesta aikataulun mukaan.
11. Sarja-aikataulu
24.09.2018 – 28.10.2018
02.11.2018 – 09.12.2018
09.12.2018 – 29.12.2018
31.12.2018 – 03.02.2019
11.02.2019 – 10.03.2019
18.03.2019 – 21.04.2019

Tuusula
Järvenpää
Lahti
Riihimäki
Hyvinkää
Vantaa

