
Kaatis2023, HR9 ja joukkuekilpailu 
 
Peliaika: 20.4-.23.4.2023 
Kilpailun johtaja:  
Kilpailun johtaja: Ari Tiainen 040 5835731, erän 
valvojana toimii Kirkkonummen Keilahallin 
vuorossa oleva työntekijä. 
Kilpailumaksut:  
6 sarjaa=HR9 suoritus 32 €, ei uusintaa  
3-sarjan uusinta 16 €, rajaton uusinta 
Joukkuekilpailu: on ilmainen, sama kuin HR-
suoritus, tasoituksin. 
Pelitapa: 
Ensimmäiset 6 sarjaa on HR 9 suoritus, jota ei voi 
uusia. Myös joukkuekilpailun suoritus 
Heitetään 3+3 sarjaa eurooppalaisella pelitavalla.  
Uusinta 3 sarjaa rajaton uusintamahdollisuus. 
Lämmittelyheitot 4 kpl aina radanvaihdon jälkeen. 
Käytössä radat 1–4 
Tasoitukset 
210–150 70 % 
Hoito: Radat hoidetaan päivittäin ennen 
ensimmäisen kilpailuerän alkua ja vähintään 12 
sarjan välein.  
Viimeinen kilpailuerä:  
Lauantaina 22.4.2023, alkaa klo 15:00, 2 x 3 
sarjaa!! 
 
Erät ja varaukset: Keilahalli varaa oikeuden lisätä, 
poistaa ja muuttaa kilpailuvuorojen ajankohtia.  

KaatisFinaali:   

Finaaliin:24 keilaajaa. 
Finaali:  
Osa 1  24.4.2023.  klo 1730 alkaen 
Osa 2 25.4.2023  klo 1730 alkaen 
Osa 3 25.4.2023  klo 1930 alkaen 
Alkukilpailusta finaaliin  
tässä järjestyksessä: 
6 = 10kpl 1.–10 finaaliin 
6+3 s= 4 kpl 11.–14.  finaaliin 
6+3+3 s= 4kpl 15.–18. finaaliin 
6+3+3+3 s = 3kpl 19.-21. finaaliin 
6+3+3+3+3s= 3kpl 21.-24 finaaliin 
1 finaalipaikka/henk. 
Finaalin pelitapa: 
Osa 1: sijat 13–24, kuusi sarjaa, neljä parasta 
jatkaa! 
Osa 2: sijat 7.–12. ja edellisen osion 4 
ensimmäistä, 4 sarjaa, neljä parasta jatkaa 
Radanhoito 
Osa 3: sijat 1.–6. ja edellisen osion 4 parasta 4 
sarjaa. 
Neljän parhaan Round Robin aloitetaan nollilta. 
Tasapelitilanteessa noudatetaan SKL:n 
tasapelisääntöjä, 

Palkinnot:  
1.300 €, 2. 200 €, 3. 150 €, 4. 100 €, 5.–12. 32 € 

 

Joukkuekilpailu/seurakilpailu: 

Kilpailun yhteydessä pelattavaan joukkuetuloksiin 
lasketaan joukkueen kolmen parhaan jäsenen 
kuuden sarjan tulos, joukkueen jäseniä voi olla 
maksimissaan kuusi. Joukkueeseen kuuluvan 
ensimmäinen tulos lasketaan joukkuekilpailun 
tulokseksi (HR9), ei voi uusia. 

Joukkueen jäsenten EI tarvitse olla saman seuran 
jäseniä, eikä sitä tarvitse heittää samalla kerralla. 
Ensimmäinen heittäjä nimeää joukkueen, muut 
heittäjät ilmoittavat ennen omaa suoritustaan 
mihin joukkueeseen kuuluvat. Seurajoukkueet 
ovat automaattisesti mukana, mikäli vähintään 
kolme heittää HR-kisan. 

Finaaliin pääsee neljä joukkuetta, joiden kolmen 
parhaan tulos lasketaan joukkueen tulokseksi. 
Finaalissa heittävät kolme joukkueen jäsentä, 
jotka ovat osallistuneet alkukilpailuun. Joukkue voi 
valita finaaliheittäjät niistä, jotka ovat heittäneet 
alkukilpailussa. 

Finaali pelataan 29.4.2023 klo 1100 
6 sarjaa am 
Mikäli joukkue EI tule finaaliin, otetaan tilalle 
alkukilpailusta seuraavaksi selvinnyt joukkue. 
Finaaliin osallistuminen on varmistettava 
henkilökohtaisen kilpailun finaalipäivänä! 

Joukkukilpailu: 
1.150 €, 2. 100 €, 3. 50 € 
 
Palkinnot yhteensä: 1306€ 
 
Kilpailun: varaukset, tulokset, kelit, säännöt: 
www.jooarena.fi/keilailu/ 
 
Järjestäjä: Kirkkonummen Keilahalli: Seppä-
Kallen kuja 1, 02430 Masala 
Kysymykset ym: Martin: 044 254 7288, Tinu:040-
5835731   
  
Kilpailu on HBL:n hyväksymä 

http://www.jooarena.fi/keilailu/

