
Oksanen Open 2017 

Säännöt 

Kilpailumuoto: Avoin kansallinen kilpailu 

Kilpailuaika: 28.8. - 30.9.2017 

Tasoitukset: 210 - 155, 60 % (max tasoitus 33 p/s) 

Alkukilpailu: 4+4 sarjaa amerikkalaisittain, 10 minuutin lämmittely aloitusrataparilla. Rataparilla 2-4 

keilaajaa erän varaustilanteesta riippuen. 

Kilpailumaksu: 25 € / 4 sarjaa, rajaton uusinta 

Viimeinen kilpailuerä: Lauantaina 30.9. kello 14.00 

Rataolosuhde: Rataolosuhde on nähtävissä Kouvolan keilahallin seinällä ja Kouvolan Keilailuliiton 

nettisivuilla. Radanhoito tehdään jokaiseen kilpailuerään.  

Loppukilpailu: Sunnuntaina 1.10. kello 9.00 alkaen. Alkukilpailun 18 parasta 4+4 sarjan yhteistulosta ja 

edellä mainittujen ulkopuolelta yhteensä 2 parasta 4+4 sarjan yhteistulosta ryhmästä BCD-luokkalaiset ja 

veteraanit (veteraani voi siis olla myös MA-luokkalainen). 

Loppukilpailun pelitapa:  

1. osio: Loppukilpailuun pelaajien aloitusradat arvotaan. Ennen loppukilpailun alkua pelaajilla on 10 

minuutin lämmittely aloitusrataparilla. 20 keilaajaa pelaa 5 sarjaa amerikkalaisittain. Käytössä on 5 rataparia 

eli kaikki pelaajat pelaavat kaikki radat läpi. Rataparinvaihto jokaisen sarjan jälkeen yksi ratapari oikealle 

niin, että rataparilta 9-10 siirrytään rataparille 1-2. 

2. osio: 1. osion 12 parasta jatkaa 3 sarjaa amerikkalaisittain edellisen osion pisteisiin ja ilman radanhoitoa. 

Pelaajat sijoitetaan radoille tulosjärjestyksessä aloittaen radoilta 3-4. Muut radat ovat 5-6 ja 7-8. 

Rataparinvaihto jokaisen sarjan jälkeen yksi ratapari oikealle niin, että rataparilta 7-8 siirrytään rataparille  

3-4. Vararatoina ovat 9-10 ja 1-2. Ennen toisen osion alkua pelaajilla on 2 harjoitusheittoa aloitusrataparin 

molemmilla radoilla. 

3. osio. 2. osion 8 parasta jatkaa edellisten osioiden pisteisiin Round Robinin ilman sijoitussarjaa. Round 

robin pelataan amerikkalaisittain yksi pelaaja radalla. Ennen 3. osiota radoille tehdään radanhoito. Ennen 3. 

osion alkua pelaajilla on 4 harjoitusheittoa aloitusrataparin molemmilla radoilla. Käytössä ovat radat 3-4,   

5-6, 7-8 ja 9-10. Vararataparina on 1-2. Sarjavoitosta voittaja saa 30 bonuspistettä, tasapelitilanteessa jaetaan 

15 pistettä molemmille. Tasatuloksen sattuessa bonukset jaetaan myös eri tasoituksen omaavien pelaajien 

kesken. 3. osion jälkeinen tilanne on kilpailun lopullinen tulosjärjestys. 

Palkinnot:  

1. 1500€ 2. 1000€ 3. 700€ 4. 500€ 5. 350€ 6. 250€ 7. 200€ 8. 150€ 9.-12. 100€ 13.-20. 75 €, yht. 5640€ 

Erikoispalkinnot: 

Alkukilpailun aikana eniten neljän sarjan suorituksia keilannut kilpailija: 100 € 

Alkukilpailun aikana toiseksi eniten neljän sarjan suorituksia keilannut kilpailija: 50 € 



Suoritusmäärien ollessa tasan paremman kahdeksan sarjan yhteistuloksen omaava keilaaja voittaa 

erikoispalkinnon. 

Halli: Happy Bowling 

Varaukset: Kouvolan keilahallin Meriq-varausjärjestelmä ja puh. 020-7340180 

Kilpailun järjestäjä: Kouvolan Keilailuliitto 

Kilpailunjohtaja: Aarne Timonen 

Kilpailun on hyväksynyt Kouvolan Keilailuliitto ry 


