AY-keilailun mestaruuskilpailusäännöt

(päivitetty 22.4.2017)

TUL:n Keilailujaosto on päättänyt seuraavista sääntöpoikkeuksista ja tarkennuksista Suomen Keilailuliiton sääntöihin Ay SM-kilpailuissa.
Osallistumisoikeus on kaikilla ammatillisesti ammattiliittoon järjestäytyneillä
rekisteröidyillä tai rekisteröimättömillä keilaajilla. Eläkkeellä oleva edustaa sitä
ammattiliittoa/osastoa, johon on kuulunut.
Henkilökohtainen kilpailu Ilman tasoituksia. Miesten sekä naisten sarjassa kilpaillaan
kahdessa, A ja B- tasossa. A-tason keskiarvon raja miesten sarjassa on 185.00 tai
korkeampi ja B-tason 184.99 tai alempi. Naisten sarjan A-tason raja on 170.00 tai korkeampi
ja B-tason 169.99 tai alempi. Tämä keskiarvo määritys on sama myös parijoukkue kilpailussa.
Alemman B-tason kilpailija voi valita osallistuuko A-tason kilpailuun, veteraani voi valita
osallistuuko oman keskiarvon mukaisen tason tai ylemmän tason kilpailuun, ilman
ikätasoituksia tai veteraanisarjan kilpailuun ikätasoituksin. Nainen naisten sarjaan, mies
miesten sarjaan.
Ei rekisteröitynyt keilaaja: voi osallistua vain B-tason sarjaan tai veteraanisarjaan ja edustaa
sitä ammattiliittoa/osastoa johon kuuluu.
Aiemmin rekisteröitynyt keilaaja, mutta ei kilpailuhetkellä, luokitellaan Suomen
Keilailuliiton sääntöjen mukaan ja osallistuu tämän määrityksen mukaisesti ja edustaa sitä
ammattiliittoa/osastoa johon kuuluu.
Osallistua voi vain yhteen kilpailusarjaan, joka on ilmoitettava ennen kilpailua !
Tasoitukset: Vähintään 60 v kilpailuvuonna täyttävät veteraanit omassa sarjassa
+ 1 piste/vuosi/sarja.
Parikilpailu: Miehillä ja naisilla A- ja B-taso ilman tasoituksia. 2x6 srj. Veteraanimiehillä ja naisilla parikisa ikätasoituksin. 2x6 srj.
*Pari voi osallistua siihen tasoon/sarjaan mihin
keskiarvo ja säännöt kilpailijat määrittää ja mihin kilpailija on henkilökohtaisessa
kilpailussa osallistunut. (kts. Sovellus)
Sekaparit sallittuja (osallistuu miesten sarjaan). Alemman tason kilpailija voi olla ylemmän
tason parina.
Veteraanimies tai -nainen voi osallistua oman tason tai ylemmän tason parikisaan ilman

ikätasoitusta, kun omassa veteraanisarjassa ei ole paria.
Veteraani sekapari kilpailee ikätasoituksin veteraanimies-parikisassa.
Kilpailija voi kuulua vain yhteen parijoukkueeseen.
Parijoukkue voi osallistua vain yhteen sarjaan. Joukkueen jäsenten on oltava saman
ammattiosaston jäseniä. Joukkue pitää ilmoittaa ennen ensimmäisen joukkueenjäsenen
suoritusta.
Kilpailusuoritus: Ay- mestaruuskilpailujen yhteydessä kilpailtavan TUL:n mestaruuskilpailun
suoritus on suoritettava yhtäaikaisesti Ay SM- kilpailusuorituksen kanssa, mikäli osallistuu
molempiin kilpailuihin.
Kilpailusuorituksen on oltava keilaajan ensimmäinen kilpailu kilpailuviikolla kyseisessä
kilpailuhallissa (ns. viikkokilpailusuoritus). Ei uusintakilpailu.
Kilpailussa noudatetaan järjestäjän määräämää pelitapaa, EU tai AM. Kilpailu on vähintään
kuusi (6) sarjaa.
Kilpailu käydään suoraan loppukilpailuna.
*sovellus: B-tason keskiarvon omaava kilpailija on osallistunut A-tason henkilökohtaiseen
kilpailuun. Hänellä on parina B-tason henkilökohtaiseen kilpailuun osallistunut keilaaja tai
B-tason veteraani keilaaja. Pari voi osallistua vain A-tason parikisaan.
Ei rekisteröitynyt keilaaja voi osallistua vain B-tason parikisaan. Aiemmin rekisteröitynyt,
mutta ei kilpailuhetkellä, tasonsa/luokituksensa mukaan kuten rekisteröitynyt keilaaja.
(Suomen Keilailuliiton luokitussäännön mukaisesti)
A-tason keilaaja ei rekisteröidyn parina – ei voi osallistua parikisaan

