
RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RKL  SÄÄNNÖT 
 
     Korjattu 2018 
 
 
 
1. 
KEILAILU 

 
2.  
MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄN OHJEET 
 

Noudatetaan RKL:n harrastustoimikunnan laatimia järjestäjän ohjeita. 
 

3. 
EDUSTAMISOIKEUS 

 
3.1.  
RKL:n sekä piirien kilpailuissa RKL:n paikallisyhdistyksen jäsen edustaa sitä yhdistystä, jonka 
kautta hänen RKL:n vuosimaksunsa maksetaan. 
 
3.2.  
RKL:n toimialayhdistyksen jäsen on oikeutettu eri urheilumuodoissa edustamaan tätä 
yhdistystä tai halutessaan sitä paikallisyhdistystä, jonka jäsen hän on. Edustusoikeudesta on 
jäsenen sovittava toimialayhdistyksensä kanssa. 
Oppilasjäsenellä on oikeus osallistua kilpailuun. 
 
3.3.  
Kaikkien osallistujien edellisen vuoden RKL:n vuosimaksun on oltava suoritettuna.. 
 

4. 
SÄÄNNÖT 

Noudatetaan Suomen Keilailuliiton sääntöjä ja erikoiskilpailumääräyksiä sekä RKL:n 
erikoissääntöjä. 
 

5. 
MESTARUUSKILPAILUJEN AJANKOHTA 
 

Keilailumestaruuskilpailut on järjestettävä 15.2.-30.4. välisenä aikana vähintään kahtena 
viikonloppuna. 
 
Keilailumestaruuskilpailujen poikkeava ajankohta on erikseen anottava RKL:n 
harrastustoimikunnalta. 
 

6. 
OSALLISTUMISOIKEUS 
 

Kilpailija voi kilpailla vain yhdestä henkilökohtaisesta mestaruudesta kohdan kahdeksan 
mukaisissa henkilökohtaisissa sarjoissa ikä-, luokka- tai keskiarvorajan mukaisesti   
 

7. 
ILMOITTAUTUMINEN 
 

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen. Suomen Keilailuliittoon rekisteröitymättömiltä 
keilaajilta vaaditaan keilaajan aiempi luokka ja silloin voimassa ollut keskiarvo kirjallisesti. 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkistaa ei rekisteröidyn kilpailijan luokka tason mukaiseksi, 
esim. edellisten vuosien kilpailutuloksien perusteella. 
 
 
 

 



8. 
LAJIT JA SARJAT 

 
8.1. 
Henkilökohtaiset mestaruudet: 6 sarjaa amerikkalainen tai eurooppalainen pelitapa kilpailun 
järjestäjän valinnan mukaan. 

- A-mestaruus (luokat M, A ja B, kilpailun järjestäjän määrittämän SKL:n keskiarvotaulukon 

mukaisin tasoituksin) 

- B-mestaruus (luokka C, D ja ei rek. kilpailun järjestäjän määrittämän SKL:n 

keskiarvotaulukon mukaisin tasoituksin) 
- Veteraanimestaruus (60 vuotta kilpailuvuonna täyttävä tai sitä vanhempi voi osallistua 

vaihtoehtoisesti veteraanisarjaan, ikätasoituksin 1 piste/sarja/vuosi alkaen 61-vuotiaista) 
- Naisten mestaruus (kilpailun järjestäjän määrittämän SKL:n keskiarvotaulukon mukaisin 

tasoituksin) 
- Kts. SKL:kilpailusäännöt 19§. Kilpailijoiden luokitus ja keskiarvon määräytyminen. 

 
8.2. 
Joukkuekilpailut 
Kilpailut mestaruuksista 
- ”Vuorivillatuoppi” (yhdistysten välinen joukkuekilpailu mestaruudesta 4 x 6 sarjaa, 
- joukkueiden lukumäärä rajoittamaton. Joukkueet on nimettävä ennakolta ja kilpailtava 

samanaikaisesti. Tasoitukset kilpailun järjestäjän määrittämän SKL:n keskiarvotaulukon 
mukaisin tasoituksin. 
 

- ”Pohjolan hopeamalja” (Yhdistysten välinen joukkuekilpailu mestaruudesta 2 x 6 sarjaa 
veteraaneille, joukkueiden lukumäärä rajoittamaton. Joukkueet on nimettävä ennakolta ja 
kilpailtava samanaikaisesti. Ikätasoitus 1 piste/sarja/vuosi alkaen 61-vuotiaista.) 

 
 
8.3 
Keskiarvotasoitukset 
Kilpailun järjestäjä määrittää kilpailuun sopivan keskiarvotasoitustaulukon SKL: laatimien 
taulukkopohjien mukaisesti. (Esim. 205-155/70% jolloin max tasoitus 35 pistettä/ sarja). 
Mikäli kilpailuun osallistuvalla keilaajalla ei ole voimassa olevaa SKL:n keilaajalisenssiä tai 
hänellä ei ole virallisessa kilpailussa keilattuna 24 sarjaa, sovelletaan näihin tilanteisiin SKL:n 
kilpailusääntöä 19. Keilaaja on velvollinen ilmoittamaan myös aiemman luokkansa ja 
keskiarvonsa, jos hän on ollut aiemmin SKL:n rekisterissä kilpailijana. 

9. 
PALKINNOT 
 

Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailtaessa jaetaan kulta-, hopea- ja pronssimitalit sekä 4.-
6. sijoille RKL:n plaketit. 
 
Joukkuekilpailuissa mestaruusmitaleja ei jaeta, vaan pelkästään kiertopalkintoja. 

 
Keilamestaruuskilpailujen järjestäjä voi lisäksi hankkia kunniapalkintoja varojensa ja 
harkintansa mukaan. 
 

10. 
KILPAILUTUOMARISTO (JURY) 
 

Kilpailutuomariston muodostaa kolme (3) jäsentä: kilpailun johtaja, RKL:n edustaja sekä 
vuoron valvoja. 

 


