HYVINKÄÄ RANKING 2018–2019
Osallistumismaksu rankingiin MA-luokissa 30€ ja BCD-luokissa 25 €
Lisäksi jokaisen suorituksen yhteydessä 2 €:n MA ja 1 €:n BCD lisämaksu,
jotka menevät palkintoihin ja finaaliratamaksuihin.
Osallistumisoikeus on kaikilla erikoiskilpailuun oikeuttavilla rekisteröidyillä
keilaajilla. Rankingin osallistumismaksu tulee suorittaa keilahallin kassalle
ennen kilpailuun osallistumista. Ranking-tuloksiin huomioidaan vain maksun
suorittamisen jälkeen pelatut tulokset. Lisäksi on suoritettava
erikoiskilpailumaksut järjestäjien ilmoituksen mukaisesti.
Kilpailussa on rajaton uusintamahdollisuus parantaa sijoitusta
alkukilpailussa.
Kilpailusarjat: MA luokat ja BCD-luokat
Tasoitukset ovat kulloisenkin erikoiskilpailun mukaiset.
Finaalissa tasoitukset ovat 210/80%. maks.tas. 44p/s
Jos keilaajan luokka muuttuu kauden aikana niin, että pelattava sarja
vaihtuisi, niin pysyy hän kuitenkin siinä sarjassa, missä on aloittanut.
Osakilpailut: Kaikki kauden aikana järjestettävät erikoiskilpailut viikoilla
36–19, joissa seura on maksanut 25 € maksun. Osakilpailuja on 8 kpl. Finaaliin
pääsee 7 osakilpailun yhteispisteiden perusteella. Viimeisessä osakilpailussa
on tuplapisteet.
Ranking-pisteet: MA luokissa kunkin osakilpailun 15 parasta kiertue- ja
osakilpailumaksun suorittanutta keilaajaa saavat pisteitä alkukilpailun
sijoitustaan vastaavasti ja BCD luokissa 25 parasta.
Alkukilpailun voitto antaa 15/25 pistettä ja 15/25 sija 1 pistettä. Tasapelitilanteissa käytetään normaaleja tasapelisääntöjä (tasoitukset, kaadot,
viimeinen sarja). Jos kauden lopussa finaaliin pääsijöillä on tasapisteitä, niin
ratkaisee paras sijoitus yksittäisissä osakilpailuissa.
Finaalit: 21.5.2019 ja 22.5.2019. Viimeisen osakilpailun päätyttyä finaaliin
pääsee M-A luokista 8 ja B-C-D luokista 15 eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa
ja B-C-D luokissa paras nainen näiden ulkopuolelta.
MA finaalin pelitapa: 8 pelaajan round robín ilman sijoitussarjaa, jonka
jälkeen 3 parhaan pudotuspelit.
BCD finaalin pelitapa: 6 sarjaa,jonka jälkeen 3 parhaan pudotuspelit.
Amerikkalainen pelitapa. Finaaleissa 8 minuutin harjoittelu
aloitusrataparilla.

PALKINNOT MA:
1. 500 €
5. 150 €

2. 400 €
6. 100 €

3. 300 €
7. 60 €

PALKINNOT BCD:
4. 200 €
8. 50 €

1. 300 €
5. 100 €

Kilpailun järjestäjä: Hyvinkään keilailuliitto
Kilpailun johtaja:
Mika Luoto
Kilpailu on Hyvinkään keilailuliiton hyväksymä

2. 220 €
6. 80 €

3. 180 € 4. 120 €
7.-16. 50 €

