
 VALOPALLO-LIIGAN SÄÄNNÖT                   (Voimassa toistaiseksi)

Valopallo-liiga on avoin joukkuepeli,  joka keilataan keskiviikkoiltaisin klo 18 amerikkalaisella  
pelitavalla 2-miehisin joukkuein,  jossa joukkue voi tehdä yhden vaihdon VKS-sääntöjen perusteella.  
Samalla rataparilla keilaa samanaikaisesti enintään neljä (4) joukkuetta. 

Ennen liigan alkua joukkueessa keilaavat henkilöt on pääasiassa kaikki nimettävä etukäteen ja 
ilmoitettava heidät kirjallisesti keilahallin henkilökunnalle. Joukkuetta voi täydentää kauden aikana! 

Joukkueen jälki-ilmoittautuminen liigaan on mahdollista, jolloin osallistuminen liigaan alkaa suoritetun 
osallistumismaksun jälkeisellä kierroksella nollatilanteesta. 

Keilaaja voi edustaa keilailukauden aikana vain yhtä joukkuetta.

Liigaan hyväksytään vuosittain mukaan 16 ensimmäiseksi kirjallisesti ilmoittautunutta joukkuetta, jotka 
keilaavat kaikki samassa sarjassa.

Kullekin kierrokselle on heittäjät ilmoitettava tiistai iltaan mennessä.

  Liigan osallistumismaksun keilahalli päättää vuosittain.  Osallistumismaksu on  
  maksettava keilahallin ilmoittamalle tilille ennen ensimmäisen kierroksen alkua. Tilille maksettaessa 
  maksutosite on tarvittaessa esitettävä keilahallin kassalla. Mikäli osallistumismaksua ei ole suoritettu
  ajoissa, joukkueen osallistuminen liigaan voidaan evätä.

  Jokaisen kauden alkaessa joukkueet arvotaan ratapareille seuraavasti:
  Ensimmäisellä pelikierroksella 1/2 radoilla keilaa arvonnan perusteella neljä (4) ensiksi arvottua joukku-
  etta, seuraavat neljä (4) joukkuetta keilaavat rataparilla 3/4, seuraavat neljä (4) joukkuetta rataparilla 5/6 ja
  lopuksi neljä (4) seuraavaa joukkuetta rataparilla 7/8.
  Toisella pelikierroksella rataparilla 3/4 keilaavat sijoilla 1-4 olevat joukkueet (= ykköspöytä), rataparilla 
  5/6 sijoilla 5-8 olevat joukkueet (= kakkospöytä), rataparilla 7/8 sijoilla 9-12 olevat joukkueet (= kolmos-
  pöytä) ja rataparilla 1/2 sijoilla 13-16 olevat joukkueet (= nelospöytä). 
  Kolmannella ja sitä seuraavilla pelikierroksilla siirrytään eteenpäin ratapari kerrallaan. 
  Keilailupöytiin sijoittuminen riippuu osallistuvien joukkueiden määrästä seuraavasti  Mikäli mukaan 
  lähteviä joukkueita määrä on 6, kahteen ratapariin sijoitetaan kumpaankin 3 joukkuetta  mikäli joukku-
  eita on 7, ratapareille sijoitetaan 4 ja toiseen pöytään 3 joukkuetta mikäli joukkueita on 8, kahteen rata- 
  pariin sijoitetaan 4 joukkuetta  mikäli joukkueita on 9, kolmeen ratapariin sijoitetaan 3 joukkuetta. Näin
  jatketaan niin, että rataparilla on aina vähintään kolme joukkuetta.

  Jokaisella kierroksella samalla rataparilla oleville joukkueille jaetaan pisteitä seuraavasti:
  Jokaisen rataparin voittaja saa viisi (5), toinen kolme (3), kolmas kaksi (2) ja neljäs yhden (1) pisteen.
  Lisäksi kolmen pelatun sarjan yhteistuloksen perusteella voittaja saa viisi (5), toinen kolme (3), 
  kolmas kaksi (2) ja neljäs yhden (1) pisteen. 
  Mikäli yhteistulos on tasoituksin laskettuna paritulos, siitä saa yhden (1) lisäpisteen.
  Mikäli joukkue ei ole kierroksella mukana, sille kirjataan tuloksiin nolla (0) pistettä.
  Maksimipistemäärä yhdeltä kierrokselta voi olla enintään 21 pistettä.
  Mikäli samalla rataparilla olevat joukkueet päätyvät tasatulokseen pelatun sarjan tai yhteistuloksen
  perusteella, saavat kaikki joukkueet sijoituksen osoittavan pistemäärän.

 Tasoitukset huomioidaan SKL:n keskiarvotaulukon 200-155/80 mukaisesti.

 Alle 24 sarjaa aikaisemmin keilannut aloittava keilaaja saa tasoitusta 36 pistettä / sarja.

 Mikäli joukkueessa keilaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet pois keilailutoiminnasta useita vuosia,
 heidän luokkansa ratkaistaan SKL:n kilpailusääntöjen mukaisesti. Samalla tavalla menetellään     
 myös aikaisemmin keilanneiden, mutta nyt rekisteröimättömien keilaajienkin osalta.



 Kauden aikana keilataan kilpailukalenterin mukaisesti yksitoista (11) kierrosta.

        Joukkueiden sijoitus sarjassa määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Tasapisteissä joukkueiden si-
        joituksen ratkaisevat tasoituksin lasketut yhteispisteet.

        Kauden aikana eniten pisteitä kerännyt joukkue on Valopallo-liigan mestari. 

        Liigan kolme parasta joukkuetta palkitaan vuosittain palkintosummilla, jotka keilahalli erikseen
        päättää ennen Valopallo-liigan alkamista.

       Kaudella 2020-2021 summat ovat 200, 150 ja 100 euroa.

Keilahalli 1.9.2020


	VALOPALLO-LIIGAN SÄÄNNÖT (Voimassa toistaiseksi)

