
Keilaajattaret on Tour säännöt kaudelle 2022-2023 

Keilaajattaret on Tourille on osallistumisoikeus kaikilla Suomen Keilailuliiton seuroihin 
rekisteröityneillä naiskeilaajilla.  
 
Suoritusaikaa Tourilla on 29.8.2022-16.4.2023. 
 
Osakilpailut 
Keilaajattaret on Tourilla järjestetään osakilpailuja yhteensä seitsemällä (7) alueella, kussakin viisi 
(5) kappaletta. Osakilpailut järjestetään samassa yhteydessä Rookies on Tourin kanssa (kts 
Rookies on Tourin säännöt). Osallistuakseen Keilaajattaret on Tour -osakilpailuun, pelaajan on 
osallistuttava kiertuekalenterissa määritettyyn osakilpailuun kilpailuaikana. Pelaaja voi osallistua 
samanaikaisesti samalla suorituksella myös Rookies on Tour -kiertueelle, mikäli täyttää kiertueen 
omat osallistumiskriteerit. Keilaajattaret on Tour kilpaillaan kahdessa eri sarjassa, A- ja B-sarjassa. 
A-sarjaan kuuluvat M-, A-, ja B-luokkalaiset eli kausikeskiarvo on 175.00 tai enemmän ja B-sarjaan 
C- ja D-luokkalaiset eli kausikeskiarvo on 174.99 tai vähemmän. Sen hetkinen keskiarvo, jolloin 
keilaajatar heittää ensimmäisen osakilpailunsa kiertueella, määrittää kumpaan sarjaan keilaajatar 
kuuluu. A-sarjasta ei voi tippua B-sarjaan, eikä B-sarjasta voi nousta A-sarjaan saman kauden 
aikana. 
 
Keilaajattaret on Tourille ei ole erillistä osanottomaksua, vaan pelaaja osallistuu kiertueelle 
automaattisesti maksaessaan erikoiskilpailumaksun. Suoritusta voi myös uusia, jolloin paras 
suoritus lasketaan Keilaajattaret on Tour -kilpailusuoritukseksi SKL:n kilpailusääntöjen mukaisesti. 
 
Keilaajattaret on Tour -pisteet 
Keilaajattaret on Tour -pisteet määräytyvät kussakin osakilpailussa käydyn alkukilpailun 
perusteella. Pelaaja voi osallistua yhden tai useamman alueen kilpailuihin ja saada alueen 
osakilpailupisteitä useammalta kuin yhdeltä alueelta. Pisteytys menee erikoiskilpailun alkukilpailun 
sijoituksen perusteella. Virallisen Keilaajattaret on Tour -järjestyksen määrittää pienin finaaliin 
oikeuttava sarjamäärä, joka kiertueella on kuitenkin minimissään neljä (4) sarjaa. Pisteitä 
Keilaajattaret on Tour-kiertueella jaetaan kahdessa eri sarjassa sijoitusten mukaan seuraavasti:  
 
1. 20 p  
2. 18 p  
3. 16 p  
4. 14 p  
5. 12 p  
6. 10 p  
7. 8 p  
8. 7 p  
9. 6 p  
10. 5 p  
11. 4 p  
12. 3 p  
13. 2 p  
14.- 1 p 
 
Pistetilannetta ylläpitää Keilaajattaret on Tourin ja Rookies on Tourin vetäjistä muodostettu oma 
tiimi. Pistetilanteet julkaistaan alueittain SKL:n nettisivuilla ja niitä ylläpidetään tulosten saapumisen 
mukaan. 
 
Keilaajattaret on Tour -finaali 
Keilaajattaret on Tourin finaaliin pääsee jokaiselta alueelta A-sarjasta 2 (kaksi) ja B-sarjasta (3) 
osakilpailupisteitä kerännyttä keilaajatarta. Paikan finaaliin voi ansaita vain yhdeltä alueelta. Mikäli 



pelaaja on oikeutettu finaalipaikkaan kahdella tai useammalla eri alueella, saavuttaa pelaaja 
finaalipaikan alueelta, joka on lähimpänä pelaajan asuinpaikkakuntaa. Pelaaja voi saavuttaa 
finaalipaikat sekä Keilaajattaret on Tour -kiertueelle että Rookies on Tour -kiertueelle. 
 

 
Keilaajattaret on Tourin kiertuefinaali järjestetään 10.6.2023. Finaalissa keilataan kahdessa eri 
sarjassa, A- ja B-sarjassa. Molemmilla sarjoilla on erillinen finaali ja palkinnot. Finaalin formaatti on 
sama kuin Rookies on Tourin finaalissa. Tarkempi finaaliohjelma sekä paikkakunta julkaistaan 
myöhemmin. 
 
Mikäli pelaaja kieltäytyy finaalipaikasta, otetaan tilalle seuraava pelaaja kyseisen alueen 
tuloslistalta. Kutsuja lähetetään vain seuraavalla kahdelle ns varanaiselle, jos hekin ovat estyneitä, 
jää finaalipaikka täyttämättä.  
 
Finaalin palkinnot määritellään erillisissä Tourien finaaliformaatti -julkaisussa. 


