Vantaan Veteraanikeilaajien kerho
1. Kerhon tarkoitus
Kerhon tarkoituksena on ikääntyvien keilailun harrastajien keilailu- ja kilpailutoiminnan
järjestäminen.

2. Kerhon jäsenyys
Kerhon jäseniä ja äänioikeutettuja ovat kaikki jäljempänä mainittuihin kilpailuihin osallistuneet
henkilöt.

3. Kilpailuihin osallistumisoikeus
Kilpailuihin voivat osallistua kalenterivuonna 60 vuotta täyttäneet tai täyttävät henkilöt.

4. Kilpailut, kilpailuaika ja pelitapa
Kerho järjestää kalenterivuoden aikana kaksi kausikilpailua (kevät ja syksy), joihin osallistuminen
on maksullinen. Lisäksi järjestetään veteraanien liitto-otteluita ja vastaavia joukkuepelejä, joihin
osallistujat valitsee johtokunta kerhon jäsenistä.
Kausikilpailu kestää 14 viikkoa, sen aikana voi keilata 12 kertaa 4 sarjaa, joista lopputulokseen
huomioidaan 10 parasta peliä.
Kerhon kokoukset päättävät suoritusten alkamis- ja lopettamispäivämäärät.
Kilpailusuoritukset ovat mahdollisia ainoastaan maanantaisin ja keskiviikkoisin kumpanakin
päivänä klo 10.00 ja 11.30.
Kilpailussa on kolme lohkoa, pelitapa on ns. eurooppalainen, ratoja vaihdetaan jokaisen sarjan
jälkeen, lämmittelyaikaa on viisi minuuttia.

5. Lohkojako, nousut, putoamiset ja siirtymiset lohkojen välillä
Lohkojako 2022 syyskauden alkaessa:
A-lohko
22 keilaajaa/ 6 finaaliin/ 6 putoaa
B-lohko
22 keilaajaa/ 6 finaaliin/ 6 nousee ja 6 putoaa
C-lohko
loput keilaajat ja uudet keilaajat / 6 finaaliin/6 nousee
Uudet kerholaiset aloittavat C-lohkossa.
Lohkonousut ja putoamiset tapahtuvat pelatun kauden lopputuloksen perusteella.
Osallistumismaksun suuruus päätetään kerhon kokouksessa.
Osallistumismaksu suoritetaan kauden alussa kerhon tilille.

6. Lohkojen finaalit
Kausikilpailun A-, B- ja C-lohkojen kuusi parasta keilaajaa osallistuvat finaalipeleihin.
Finaalissa pelataan kolme sarjaa eurooppalaisella pelitavalla kaksi pelaajaa samalla radalla, jonka
jälkeen lohkojen kaksi (2) parasta keilaajaa pelaavat kausikilpailun lohkovoitosta amerikkalaisella
pelitavalla kaksi (2) sarjaa ilman lämmittelyheittoja.

7. Tasoitukset
Kausikilpailussa saa yhden tasoituspisteen sarjaa kohden jokaisesta 60 ikävuotta ylittävästä
vuodesta. (60 vuotta hyvitys = 0). Naiset saavat edellisen lisäksi tasoitusta 8 pistettä sarjaa kohden.
Tasatilanteen sattuessa voittaja on keilaaja, jolla on enemmän tasoituksia.

8. Palkinnot
Kausikisan lohkovoittajille A-, B-, C- lohkoissa palkinto on 50€ suuruinen.
Osallistumismaksuina kertyneestä summasta vähennetään tarpeelliset menot ja loppu jaetaan
stipendeinä parhaille.
A-, B- ja C-lohkojen palkinnot ovat arvoltaan samansuuruisia seuraavan jakoperusteen mukaan:
1. Palkinto arvoltaan
29,0%
lohkon stipendistä
2. Palkinto arvoltaan
24,0%
lohkon stipendistä
3. Palkinto arvoltaan
19,0%
lohkon stipendistä
4. Palkinto arvoltaan
14,0%
lohkon stipendistä
5. Palkinto arvoltaan
9,0%
lohkon stipendistä
6. Palkinto arvoltaan
5,0%
lohkon stipendistä
Palkinnot maksetaan pelaajan osoittamalle pankkitilille.

9. Kerhon kokoukset
Kerholla on vuodessa kaksi kokousta pelikauden lopussa.
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
• johtokunnan kertomus menneestä ja tulevasta pelikaudesta
• syyskauden alkaminen ja päättyminen sekä osallistumismaksun määrääminen
• johtokunnan erovuorossa olevien puheenjohtajan ja jäsenten valinta
• mahdolliset sääntömuutokset
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
• kevätkauden alkaminen ja päättyminen sekä osallistumismaksun määrääminen
• muut asiat
Lisäksi kokouksissa voidaan ottaa käsiteltäväksi ne aloitteet, jotka jäsenistö on kirjallisesti
johtokunnalle esittänyt vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Kutsut on julkistettava keilahallin ilmoitustaululla ja netissä vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
Johtokunta voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, tai jos kymmenen kerhon jäsentä sitä vaatii.

10. Johtokunta
Kerhon johtokunnan tehtävänä on kerhon käytännön asioiden hoitaminen.
Johtokunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kerhon kokous valitsee johtokuntaan viisi jäsentä ja
puheenjohtajan, joista kolme on vuosittain erovuorossa.

11. Kilpailun tulokset
Kilpailun tulokset julkaistaan johtokunnan toimesta ilmoitustaululla ja netissä.

12. Sääntöjen päivitys
Kerhon säännöt on hyväksytty ja otettu ensimmäisen kerran käyttöön 07.04.1999.
Nämä säännöt on hyväksytty ja julkaistu netissä sekä ilmoitustaululla 27.4.2022. Saadun
palautteen perusteella johtokunta tekee tarvittavat korjaukset. Säännöt otetaan käyttöön
syyskauden 2022 alusta.

