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OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS
Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen
kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.
Keilaaja voi edustaa vain yhtä firmaa.
Kilpailijoilta firmoista, jotka eivät ole suorittaneet SFKL:n jäsenmaksua,
peritään SFKL:n jäsenmaksun suuruinen lisämaksu kilpailumaksun yhteydessä
(1 maksu / firma).
Keilaaja voi edustaa firmaansa oltuaan siihen työsuhteessa vähintään yhden
kuukauden (1 kk) ennen kilpailun alkamispäivää.
Keilaaja voi edustaa vain sitä firmaa, jonka palveluksessa hän saa
päätoimeentulonsa. Mikäli jäsenfirma omistaa muita firmoja, jotka eivät
osallistu firmakeilailuun millään muulla paikkakunnalla, saavat näiden keilaajat
edustaa jäsenfirmaa
#s. vuokrafirman palveluksessa oleva henkilö saa edustaa sitä firmaa, missä hän
tekee varsinaisen työnsä, mikäli vuokrafirma ei itse osallistu omalla nimellään
kilpailuun.
Opiskelija saa edustaa sitä firmaa minkä palveluksessa hän oli ennen opiskelunsa
alkua tai vaihtoehtoisesti sitä firmaa missä hän suorittaa esim. opiskeluun
liittyvää työharjoittelua. Työpaikkaa voi vaihtaa opiskelun kestäessä, jolloin
viimeisen työpaikan sääntö pätee (esim. kesätyöpaikka yli 1 kk).
Eläkeläinen, eläkeputkessa oleva tai asevelvollinen voi edustaa vain sitä firmaa,
jonka palveluksessa oli ennen eläkkeelle, eläkeputkeen siirtymistä tai
palvelukseen astumista ottaen huomioon aikaisemmin tässä pykälässä mainitut
seikat. Tämä sääntö koskee myös ns. lomautettuja henkilöitä.
Yksi nelimiehisjoukkueen tai parin/sekaparin jäsen voi olla yrityksen joukkueen
jäsenen avio- tai avopuoliso, lapsi, isä tai äiti, mikäli hän on edustettavan
yrityksen urheilukerhon jäsen (ns. sukulaiskilpailija).
Osakkaat ja osakkeenomistajat voivat edustaa sitä firmaa josta omistavat
osuuden.

2§

MESTARUUDET
Mestaruudet ratkaistaan erikseen miesten ja naisten kilpailuina
keskiarvotasoituksin. Mestaruudet ratkaistaan suoraan alkukilpailun perusteella.
Henkilökohtainen kilpailu: joukkuekilpailun yhteydessä heitetyt 8 sarjaa.
Henkilökohtaiset mestaruudet jaetaan naisille yhdessä kilpailusarjassa ja miehille
kahdessa kilpailusarjassa:

Miehet:

A-sarja luokat MAB
B-sarja luokat CD

Joukkuemuodot ja sarjamäärät:
Joukkuekilpailu 4x8 sarjaa miehet (miesten kilpailu EM-karsinta osa I).
Parikilpailu 2x8 sarjaa naiset ja miehet (naisten kilpailu EM-karsinta osa I).
Sekaparikilpailu 2x8 sarjaa (sekaparin EM-karsinta osa I).
EM-karsinnat pelataan ilman tasoituksia.

3§

JOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN
Joukkueen jäsenten on keilattava samanaikaisesti, joukkue on nimettävä ennen
joukkueen suoritusta. #imeämisen jälkeen joukkueeseen ei voi tehdä muutoksia.
Jos firman joukkueessa ja parissa keilaa sekä miehiä että naisia, silloin joukkue tai
pari osallistuu miesten kilpailuun. Miesten joukkueessa pitää olla vähintään yksi
mies.
Pari- ja sekaparikilpailun joukkue on nimettävä etukäteen ennen suoritusta,
pelaajien ei tarvitse olla mukana nelimiehisjoukkueessa. Mies-nais-pari voi
osallistua sekä miesten parikilpailuun että sekaparikilpailuun.
#s. sukulaiskilpailija saa muodostaa parin vain sen kilpailijan kanssa, jonka
kanssa hän on sukulainen.
EM-karsinnan kummassakaan osassa ei pelaajia saa vaihtaa kesken kilpailun.
Kuitenkin joukkueen vaikka kaikki pelaajat voidaan vaihtaa EM-karsintaosien
välillä. Jos firmalla on useita joukkueita EM-karsinta II:ssa, eivät pelaajat voi
siirtyä joukkueesta toiseen. Jos vain yksi joukkue osallistuu EM-karsinta II:seen,
voi siihen ottaa pelaajia myös firman muista joukkueista kunhan EMkarsintasääntöjen 1 § otetaan huomioon.

4§

PELITAPA JA RATAVAIHDOT
Kilpaillaan 8 sarjaa amerikkalaisella pelitavalla. Joukkue on sijoitettava
pelaamaan samalla rataparilla, kaksi keilaajaa radalle.
Pelataan 2 sarjaa/rataparilla.
Lämmittelyheittoja on jokaisella pelaajalla 4 palloa aloitusrataparin molemmilla
radoilla. Keilaajan aikaisempi keilaaminen kilpailuhallissa on kielletty vuorokausi
ennen kilpailusuoritusta.

5§

TASOITUKSET
SKL:oon rekisteröidyillä keilaajilla käytetään kilpailussa kilpailuhetken mukaisia
SKL:n keskiarvoon pohjautuvaa tasoitusta. Tasoitusta saa 215 – 155 pisteen ja
oman keskiarvon välisestä erosta 70%. Rekisteröimätön keilaaja, joka on ollut
rekisteröity M-C luokan keilaaja, sijoitetaan siihen luokkaan, johon hän kuului
erotessaan SKL:sta. Keskiarvo tasoitusta laskettaessa käytetään kyseisen luokan
ylärajan keskiarvoa. Rekisteröimätön keilaaja, joka ei ole ollut rekisteröitynä
SKL:oon sijoitetaan D-luokkaan. Maksimi tasoitus on 42 pistettä/sarja.

Keilaajien luokituksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen
Keilailuliiton kilpailusääntöjä. Paikallisyhdistyksellä on kuitenkin oikeus tarkistaa
jäsentensä luokitusta.
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PALKINNOT
Joukkuekilpailussa jaetaan yksi palkinto jokaista alkavaa neljääkymmentä (40)
osallistuvaa joukkuetta kohden. Vastaava osallistujamäärä parikilpailussa on
viisikymmentä (50) paria. Henkilökohtaisessa kilpailussa vastaavan
osallistujamäärän on oltava kuusikymmentä (60) kutakin palkintoa kohden.
Miesten 4x8 sarjan ja naisten 2x8 sarjan voittajajoukkueelle annetaan pokaali
omaksi. Kolmelle parhaalle joukkueelle ja pareille annetaan mitalit.
Palkintojakauma:
Miehet
A-sarja
1 190 €
2 110 €
3 75 €
4 35 €
… jne

1
2
3
4

Miehet
4x8s
300 €
220 €
160 €
140 €
jne

#aiset
B-sarja
130 €
65 €
35 €
jne

2x8s
150 €
110 €
80 €
70 €

150 €
80 €
50 €
35 €
jne
#aiset
2x8s
200 €
140 €
80 €
70 €

Sekaparikilpailu
2x8s
150 €
110 €
80 €
70 €

Palkintoja jaetaan vähintään kolmelle parhaalle. Palkinnot on oltava vähintään
kilpailumaksun suuruiset.

7§

SKL:N KILPAILUSÄÄNNÖT

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassaolevia Suomen Keilailuliiton
kilpailusääntöjä.

EM-KARSINNAN SÄÄNNÖT
1§ EDUSTUSOIKEUS
Keilaaja voi edustaa firmaansa EM-kilpailuissa oltuaan työsuhteessa vähintään kuusi
kuukautta (6 kk) ennen EM-kilpailun alkamispäivää. Keilaaja voi edustaa vain sitä firmaa,
jonka palveluksessa hän saa päätoimeentulonsa.
Mikäli jäsenfirma omistaa muita firmoja, jotka eivät osallistu firmakeilailuun millään
paikkakunnalla, saavat näiden keilaajat edustaa jäsenfirmaa. Mikäli firma toimii useilla
paikkakunnilla, saavat eri jäsenyhdistysten alaiset keilaajat osallistua samaan joukkueeseen
tai pariin vain, jos eri jäsenyhdistysten alaiset keilaajat eivät osallistu vastaavaan kilpailuun
kotipaikkakunnillaan.
Eläkeläinen, eläkeputkessa oleva tai asevelvollinen voi edustaa vain sitä firmaa, jonka
palveluksessa oli ennen eläkkeelle -, eläkeputkeen siirtymistä tai palvelukseen astumista.
Yksi nelihenkisjoukkueen jäsen voi olla yrityksen joukkueen jäsenen avio- tai avopuoliso,
mikäli hän on yrityksen urheilukerhon jäsen. #s. sukulaiskilpailija saa muodostaa parin vain
sen kilpailijan kanssa, jonka kanssa hän on sukulainen.

2 § EM-KARSINTOJEN PELIMUODOT
EM-karsintojen I osa pelataan Firmakeilailun SM-kisojen yhteydessä (näissä säännöissä EMkarsinta I ). EM-karsintojen toisessa osassa keilataan 6 sarjaa (näissä säännöissä EM-karsinta
II). Molemmat osat keilataan ilman tasoituksia.
EM-karsinnoissa keilataan 4-henkisjoukkuekilpailu (miehet), parikilpailu (naiset) sekä
sekaparikilpailu. #aiset saavat osallistua miesten joukkuekilpailuun, joukkueessa on
kuitenkin oltava vähintään yksi mies.
EM-karsinta II:ssa kilpaillaan 6 sarjaa eur tai am pelitavalla, järjestäjä päättää pelimuodon
ja ilmoittaa siitä kilpailuilmoituksessa. Joukkue on sijoitettava pelaamaan samalla
rataparilla, kaksi keilaajaa radalle.
Lämmittelyheittoja on jokaisella pelaajalla 4 palloa aloitusradalla (eur) tai molemmilla
aloitusrataparin radoilla (am). Keilaajan aikaisempi keilaaminen kilpailuhallissa on kielletty
sen vuorokauden aikana, jona kilpailusuoritus tapahtuu.

3 § JOUKKUEEN MUODOSTUS
Karsinnan kummassakaan osassa ei pelaajia saa vaihtaa kesken kilpailun. Kuitenkin
joukkueen vaikka kaikki pelaajat voidaan vaihtaa EM-karsintaosien välillä. Jos firmalla on
useita joukkueita EM-karsinta II:ssa, eivät pelaajat voi siirtyä joukkueesta toiseen. Jos vain
yksi joukkue osallistuu EM-karsinta II:seen, voi siihen ottaa pelaajia myös firman muista
joukkueista kunhan EM-karsintasääntöjen 1 § otetaan huomioon.
EM II karsinnan joukkueen jäsenten täytyy keilata samanaikaisesti ja joukkue on nimettävä
ennen joukkueen suoritusta.

EM-kilpailuihin voi lähteä keilaamaan myös pelaajat, jotka eivät ole olleet karsinnoissa
mukana. Keilaaja voi osallistua EM-kilpailuihin vain yhdessä joukkueessa finaalien
samanaikaisuuden vuoksi.

4 § EM-VOITTAJAN ERIOIKEUS
Edellisissä EM-kisoissa mestaruuden voittanut joukkue saa edustuspaikan ilman karsintoja.

5 § SKL:N KILPAILUSÄÄNNÖT
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassaolevia Suomen Keilailuliiton kilpailusääntöjä.

