
Vantaansarjojen säännöt 2021-2022 
 
MESTARUUSSARJA 
 
Sarja keilataan henkilökohtaisin sarjoin.  
Jokainen joukkue kohtaa toisensa yhden kerran kauden aikana.  
 
Kierroksella pelataan yhtä joukkuetta vastaan.  
Kierros koostuu 8 ottelusta (tupla x 4, trio x 4) 
 
Kierrokselle nimetään 4 keilaajaa, joita kaikkia pelaajia pitää käyttää.  
 
Kierrokselle nimetyn pelaajan tulee keilata 5 ottelua.  
Tätä sääntöä ei noudateta loukkaantumis tapauksessa. 
 
VAJAA JOUKKUE: mestaruussarjassa joukkue voi pelata yhden pelaajan vajauksella. 
Tässä tapauksessa kierrokselle nimetyt pelaajat 3 kpl saavat keilaavat 6 ottelua. 
( yksi Trio ottelu jää pelaamatta ja tuomitaan hävityksi, vastustaja joukkue pelaa tämän 
ottelun normaalisti )  
 
Parittomalta radalta aloittava joukkue nimeää ensin joukkueen. 
  
Jokaisen ottelun voitosta saa kaksi pistettä, tasapelistä yhden pisteen. Lisäksi enemmän 
kaadettuja keiloja ( tasoituksin ) saanut joukkue saa 2 lisäpistettä. Sarjassa saa käyttää 
sekajoukkueita. Naiset saavat 8 hyvityspistettä /sarja. 
 
10 min lämmittely aloitusrataparilla. Tämän jälkeen on kaikkien käytössä yksi ratapari 
lämmittelyä varten.   
 
Sarjasijoitus määräytyy raskaiden pisteiden mukaan.  
Jos tasatilanteita ratkaisee seuraavassa järjestyksessä 
1. Keskinäisen ottelun raskaat pisteet 
2. Keskinäisen ottelun pisteet ( kaadetut keilat sisältäen mahdolliset hyvityspisteet ) 
3. Pisteet ( kaadetut keilat sisältäen mahdolliset hyvityspisteet ) 
 
Finaalipeleihin pääsee kolme parasta 
 
Finaalin pelitapa on 4 hengen joukkueella 2 x tupla + 2 x tripla. Kolmonen vastaan 
kakkonen ja sen ottelun voittaja vastaan ykkönen. 
 
 
Viimeiseksi jäänyt joukkue putoaa suoraan I-divisioonaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
YKKÖSDIVISIOONA 
Kuusi (6) joukkuetta (4+1). 
 
SARJAN SÄÄNNÖT ( 1. Sarjassa ) 
Sarja keilataan henkilökohtaisin sarjoin. Kierroksella joukkueet pelaavat ottelun jokaista 
joukkuetta vastaan. Voitetusta ottelusta saa 30 bonuspistettä per pelaaja. Tasan 
menneestä ottelusta saa 15 bonuspistettä per pelaaja. Vaihtopelaajan voi ottaa peliin 
pelatun täyden joukkueruudun jälkeen. Sarjassa saa käyttää sekajoukkueita. Naiset saavat 
8 hyvityspistettä /sarja. 
 
LÄMMITTELY: Joukkueella on 10 minuutin lämmittelyaika aloitusrataparilla. 
Lämmittelyoikeus on kaikilla joukkueen pelaajilla. 
 
SEURALLA USEAMPIA JOUKKUEITA 
Jos seuralla on kaksi tai useampi joukkue käsitellään joukkueet eri seuroina.  
Seuran pelaajat pelaavat kauden loppuun siinä joukkueessa mihin ovat ensimmäisen 
kerran olleet nimettynä.  
 
PALKINNOT:  
Mestaruussarja: 1. 500 €, 2. 300 € ja 3. 200 € 
1.divisioona: 1. 200 €, 2. 150 € ja 3. 100 € 
 
TURNAUSJOHTAJA 
Eleven Pins vastaa kilpailunjohtajan tehtävistä.   
 


