
                                                                 

HEINOLAN  VETERAANI-RANKINGIN  SÄÄNNÖT  7.1.2020  
 

Veteraani-ranking on Heinolan Veteraanikeilaajien harjoitustuntikilpailu, pelipäivä tiistai. 

Kisan tarkoituksena on tarjota jäsenilleen viihtyisää yhdessäoloa sekä jännittäviä 

keilailuelämyksiä. 
 

Ranking-kilpailu keilataan syys- ja kevätkaudella. Kilpailuajat määrää veteraanitoimikunta.  
   

Pelitapa: 

Keilataan 3 sarjaa amerikkalaisella pelitavalla 2–6 keilaajaa samalla rataparilla. 

Ennen ranking-kisan alkua jokaisella keilaajalla on kolme (3) lämmittelyheittoa rataparin 

molemmilla radoilla (perustuu SKL:n kilpailusääntöihin).  
 

Veteraanikeilaajat jaetaan kausittain kolmeen ryhmään: 

Jakoperusteena käytetään keilaajan edelliskauden veteraani-rankingin keskiarvoa.  

Ryhmä A: Edellisen keilailukauden 16 parasta keilaajaa 

Ryhmä B: Edellisen keilailukauden seuraaville sijoille sijoittuneet 12-16 keilaajaa 

Ryhmä C: Muut veteraanit, joita ei ole toimikunnan toimesta valittu edellisiin ryhmiin. 

Uusi veteraanikeilaaja, jolla ei ole SKL:n valtakunnallisesti noteerattua keilailukeskiarvoa, 

aloittaa rankingin C-ryhmässä.  Ne, joille löytyy SKL:n keskiarvo, aloittavat tasoaan 

vastaavassa ryhmässä. 
 

Heittoajat: 

Keilaajat heittävät kolmessa vuorossa: 11.30 – 13.00 – 14.00.  Keilaaja ilmoittautuu kauden 

alussa valitsemaansa heittovuoroon.  Keilaajan on oltava keilahallilla 10 minuuttia ennen 

vuoronsa alkua (SKL:n säännöt). Ellei keilaaja ole paikalla sääntöjen mukaisesti, keilahallin 

henkilökunnalla on oikeus antaa vuoro jollekin toiselle paikallaolevalle veteraanille. 

Toimikunnalla on oikeus jakaa lopulliset vuorot.  
 

Pisteet: 

Veteraanien viralliset ikähyvityspisteet huomioidaan keilaajille SKL:n vuosittaisen 

ikähyvityksistä laaditun pisteytystaulukon mukaisesti: 60v => 0 p/sarja, 61v => 1 p/s,      

62v => 2 p/s jne). Ikähyvityspisteiden lisäksi naiset saavat kahdeksan (8) pisteen 

sarjatasoituksen (SKL:n säännöt). 
 

Jokaisella ranking-kierroksella kahdeksan parasta saa sijoitusten mukaisesti 10 – 8 – 7 – 6 – 

5 – 4 – 3 – 2 pistettä.  Lisäksi muut kierrokselle osallistuvat keilaajat saavat yhden (1) 

osallistumispisteen. 

  



Finaalikierroksella A- ja B-ryhmän kuusi (6) sekä C-ryhmän neljä (4) parasta keilaavat klo 

12.00 finaalikierroksen, josta A- ja B-ryhmässä sijoituspisteitä jaetaan  10 – 7 – 6 – 5 – 4 

– 3 sekä C-ryhmässä 10 – 7 – 6 – 5, jotka lisätään aikaisempiin pisteisiin.  
 

Muut ranking-keilaajat heittävät oman viimeisen kierroksen ryhmäfinaalien jälkeen 

normaalina ranking-kilpailuna ja saavat siihen osallistumisestaan kaksi (2) lisäpistettä. 
 

Ranking-pisteiden laskeminen: 

Syys- ja kevätkauden pistetulos:  

1. 12 parhaan kierroksen pisteet, kaikki muut osallistumiskerrat huomioidaan kuitenkin 

yhdellä pisteellä.  

2. plus viimeisellä ns. finaalikierroksella saadut pisteet    

Palkinnot:  

Jokaisen ryhmän (A-B-C) kauden kolme parasta saavat palkintostipendin finaalin jälkeen 

pidettävässä tilaisuudessa (kauden pisteet + finaalipisteet).  
 

Jokaisen ryhmän (A-B-C) finaalikierroksen paras veteraani palkitaan finaalin jälkeen 

pidettävässä tilaisuudessa.    
    

Parhaan veteraanikeskiarvon koko kauden (syys + kevät) aikana keilannut saa kiinnityksen 

kiertopalkintoon. Keskiarvo lasketaan kaikkien keilattujen kierrosten tulosten keskiarvona. 

Keskiarvovoittajan on osallistuttava syys- ja kevätkaudella vähintään yhdeksään (9) ranking-

kierrokseen ennen päätöskierrosta. 
 

Veteraanitoimikunta vastaa ranking-keilailun järjestelyistä, tulospalvelusta, palkitsemisista ja 

palkintojen suuruuksista. Toimikunnan tehtävänä on lisäksi ratkaista sääntötulkinnat sekä 

mahdolliset epäselvyydet SKL:n kilpailu- ja veteraanikeilailusääntöjen sekä näiden ranking-

kilpailusääntöjen perusteella. 

 

  Heinolassa  05.01.2020 

                                    

                                   VETERAANITOIMIKUNTA 

  (voimassa 7.1.2020 alkaen) 


