
Kuopion keilailuliiton Keila-Cup 
 

Keila-Cup on Kuopion keilailuliiton jäsenille tarkoitettu keilakilpailu, jossa kohdataan ns. 

tuplakaavion mukaisesti vastaan tuleva keilaaja. Ensimmäisestä tappiosta ei putoa pois kilpailusta 

vaan tuplakaavio mahdollistaa yhden tappion ja ”häviäjien” lohkosta voi myös edetä voittoon asti. 

Ottelua varattaessa on mainittava että pelaa Cupia, jolloin hallin henkilökunta laittaa kilpailijat 

pariksi samalle radalle. 

 

Kilpailussa pelataan 6 sarjaa, viikko- tai erikoiskilpailun yhteydessä, hallissa voimassa olevien 

sääntöjen mukaisesti (EU/AM). Kilpailua voidaan pelata Kuopion keilailuliiton 3 hallissa (Kuopion 

keilahalli, Rauhalahti Bowling sekä Siilinhohto). Kilpailu pelataan keskiarvotasoituksin 215/155, 

tasoitus 70%. Pelaajien kohdatessa, pienemmän keskiarvon omaava pelaaja saa valita missä hallissa 

kohtaa vastustajansa. Kaaviossa ylemmällä rivillä oleva pelaaja on velvollinen ottamaan yhteyttä 

vastustajaansa 3 päivän kuluessa kyseisen pelijakson (kierroksen) loppumisesta ja sopia milloin 

kohtaavat. Ilman painavaa syytä pelaamatta jäänyt ottelu aiheuttaa kilpailun keskeyttämisen 

molempien keilaajien osalta. 

 

Otteluiden voittajat jatkavat voittajien lohkossa ja häviävät jatkavat häviäjien lohkossa. Häviäjien 

lohkossa kohtaavat 1. kierrokselta kahden eri ottelun häviäjät, joista voittaja jatkaa kilpailua. 

Kilpailun lopullisen finaalin toinen osanottaja tulee voittajien lohkosta ja toinen häviäjien lohkosta 

(liitteenä pelitapaa havainnollistava kaavio). Pelaajamäärästä riippuen, voi pelin edetessä tulla 

kierros, jossa ”ei ole vastustajaa”. Tällaisen kierroksen sattuessa on keilaaja velvollinen pelaamaan 

oman tuloksen ja maksamaan kierroksen maksun. 

 

Kilpailun ilmoittautumisaika päättyy 21.9.2014. Ilmoittautuminen oman seuran puheenjohtajalle tai 

sihteerille, joka ilmoittaa yhteenvetolistan osoitteeseen: kkl.sihteeri@gmail.com 

 

Ennen ensimmäistä kierrosta suoritetaan arvonta, jonka perusteella muodostuu 1. kierroksen parit. 

Arvonta suoritetaan ensimmäisen paikallissarjakierroksen jälkeen, jolloin jokaisella osanottajalla on 

mahdollisuus nostaa oma arpanumero. Kilpailussa ei ole pelaajamäärälle rajoitetta, kaaviota 

laajennetaan sitä mukaa kuin keilaajia ilmoittautuu kilpailuun. Peliaika kierrosta kohti on 1-4 

viikkoa, jonka aikana tulee kaavion mukainen ottelu pelata. Peliaika tarkennetaan ilmoittautumisen 

jälkeen, jolloin tiedetään pelattavien kierrosten määrä. 

 

Ilmoittautumismaksu kilpailuun on 5€, joka tulee maksaa jollekin keilahallille ennen ensimmäistä 

ottelua. Kuopion keilailuliitto maksaa kaikkien osanottajien 1. ja 2. kierroksen Cup-pelimaksun 

(2x5€), jonka jälkeen pelimaksu jokaisella kierroksella on viikkokilpailu- tai erikoiskilpailumaksu + 

5€. Pelimaksut käytetään kokonaisuudessaan palkintoihin. 

 

Palkintojakauma: 

1. 50% 

2. 30% 

3. 20% 

 

Kilpailun järjestäjä: Kuopion Keilailuliitto 

Kilpailun johtaja: Risto-Matti Valta 

Tulokset: www.kuopionkeilailuliitto.fi 

Kuopion Keilailuliiton hyväksymä kilpailu 


