
 

KESKI-UUDENMAAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT 

15.12.2017 – 30.12.2017 

SARJAT: 

• Henkilökohtainen A-mestaruus (MAB-luokat): alkukilpailu 6 sarjaa am., kaksi sarjaa 
rataparilla. Naiset saavat tasoitusta 8 pistettä/sarja. Erillinen finaali. 
 

• Henkilökohtainen B-mestaruus (CD-luokat): alkukilpailu 6 sarjaa am., kaksi sarjaa 
rataparilla. Naiset saavat tasoitusta 8 pistettä/sarja. Erillinen finaali. 
 

• Juniorimestaruuskilpailut: yhdessä ikäryhmässä, 1.9.1999 jälkeen syntyneet, 6 sarjaa 
am,, kaksi sarjaa rataparilla, suoraan loppukilpailuna. Juniorit keilaavat ikätasoituksin 
seuraavasti; 
 
1.9.1999 - 31.8.2000 tas. 0 pistettä/sarja 
1.9.2000 - 31.8.2001 tas. 3 pistettä/sarja 
1.9.2001 - 31,8.2002 tas. 6 pistettä/sarja 
1.9.2002 - 31.8.2003 tas. 9 pistettä/sarja 
1.9.2003 - 31.8.2004 tas. 12 pistettä/sarja 
1.9.2004 - 31.8.2005 tas. 15 pistettä/sarja 
1.9.2005 - 31.8.2006 tas. 18 pistettä/sarja 
1.9.2006 - 31.8.2007 tas. 21 pistettä/sarja 
 
C- ja D-luokkiin kuuluvat juniorit osallistuvat samalla B-mestaruuskilpailuun ja 
joukkuekilpailuun yllä olevin tasoituksin. MAB-luokkiin kuuluvat juniorit osallistuvat A-
mestaruuskilpailuun ja joukkuekilpailuun ilman ikätasoituksia. Junioritytöillä ikätasoitusten 
lisäksi naistasoitus 8 pist./sarja. Mikäli CD-luokkien juniori osallistuu MAB-pari tai  
-joukkuekilpailuun huomioon otetaan ko. kilpailuissa tulos ilman ikätasoitusta. 
. 
 

• Veteraanimestaruus (60 vuotta täyttäneet 1.1.2017): 6 sarjaa am. Suoraan 
loppukilpailuna ikähyvityksin. Naisveteraanit saavat lisätasoitusta 8 pistettä/sarja. 
Veteraanit osallistuvat samalla A- tai B-mestaruuskilpailuun ilman ikähyvityksiä. 
 

• Parikilpailu: 2 x 6 sarjaa amerikkalaisittain suoraan loppukilpailuna henkilökohtaisen 
alkukilpailun yhteydessä. Parin on kuuluttava samaan seuraan ja suositellaan heittävän 
samanaikaisesti. Parit tulee olla nimetty ennen ensimmäistä suoritusta. Parikilpailu käydään 
sekä MAB- luokassa (A-ryhmä) että CD-luokassa (B-ryhmä). 
 

• Joukkuekilpailu: 4 x 6 sarjaa amerikkalaisittain suoraan loppukilpailuna henkilökohtaisen 
alkukilpailun yhteydessä. Joukkueen pelaajien on kuuluttava samaan seuraan. Joukkue on 
nimettävä ennen ensimmäisen pelaajan suoritusta. Joukkuekilpailu käydään sekä MAB-
luokassa (A-ryhmä) että CD-luokassa (B-ryhmä). 
 

• HUOM! Pari- ja joukkuekilpailussa voi joukkueen muodostaa sekaisin A- ja B-ryhmäläisistä. 
Tällöin B-ryhmään kuuluvan pelaajan tai parin tulos tulee B-ryhmään, mutta pari- ja 
joukkuetulos A-ryhmään.  
 



• Sekaparikilpailun (kannustusluontoinen lisäkilpailu): 4 sarjaa, pelitapa Baker, suoraan 
loppukilpailuna ilman tasoituksia. Kilpailuparista (mies & nainen) ainakin toisen on 
oltava rekisteröimätön. Rekisteröidyn keilaajan oltava K-UKL:n jäsen. 
 

• Alkukilpailun parhaan tasoituksettoman tuloksen keilannut pelaaja saa ”Pekan 
Kierrepallon” haltuunsa vuodeksi! 
 

• Osallistumisoikeus kaikilla Keski-Uudenmaan Keilailuliiton jäsenillä, poikkeuksena 
sekaparikilpailu. 

 

 
 

 

Alkukilpailuerät: 
     
Pe   15.12. klo 14.00 
La   16.12. klo 11.30     
Su   17.12. klo 11.30  
Ma  18.12. klo 18.00   
Ke   20.12. klo 18.00   
Pe   22.12 klo 14.00 
La   23.12 klo 11.30 
Ke   27.12. klo 18.00 
Pe   29.12. klo 14.00 
La   30.12. klo 11.30 

 

 
   

     Sekaparikilpailu: 20.12.2017 klo 18.00 

              27.12.2017 klo18.00 

              30.12.2017klo 11.30 

 

FINAALIT KE 03.01.2018 KLO 17.30 

A-finaali 

• Alkukilpailun perusteella 12 parasta pelaajaa. Pelataan 5 sarjaa amerikkalaisittain, 
alkukilpailun puolitettuihin pisteisiin (pyöristys ylöspäin tasalukuun). Tämän jälkeen kolme 
parasta jatkaa pudotuspeleihin: yksi sarja amerikkalaisittain III vastaan II. Ottelun voittaja 
jatkaa loppuotteluun ykköstä vastaan. Loppuottelu: yksi sarja amerikkalaisittain. 

B-finaali 

• Alkukilpailun perusteella 8 parasta CD - pelaajaa. Pelataan 5 sarjaa amerikkalaisittain, 
alkukilpailun puolitettuihin pisteisiin (pyöristys ylöspäin tasalukuun). Kolmen parhaan 
pudotuspelit kuten A-finaalissa. 



 

Alkukilpailumaksu: 28 € / Juniorit 23 € 

Sekaparikilpailumaksu: 25 € 

Kilpailun järjestäjä: Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry 

Kilpailun johtajat: Pasi Vuorio ja Mauri Peltola 

 

 

 

 


