
KEILAILUMESTARUUSKILPAILUT-KILPAILUKUTSU
Tampereella Kaupin keilahallissa 3.10-30.10.2022

EDUSTAMIS- JA OSALLISTUMISOIKEUS
RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RKL jäsenillä. Jäsen edustaa sitä 
yhdistystä, jonka kautta hänen RKL:n vuosimaksunsa maksetaan.
Kaikkien osallistujien edellisen vuoden RKL:n vuosimaksun on oltava suoritettuna.

LAJIT JA SARJAT
Mestaruuskilpailut käydään Keilaseura Rkm-Tampere ry:n erikoiskilpailun yhteydessä. 
Kilpailija voi kilpailla vain yhdestä henkilökohtaisesta mestaruudesta luokka-, ikä- ja 
sukupuolivaatimukset huomioiden. Mikäli kilpailija kilpailee veteraanimestaruudesta se 
ilmoitetaan järjestäjille  viimeistään kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua. Muuten kilpailijat 
kilpailevat luokkansa edellyttämästä mestaruudesta. Joukkuekilpailuissa veteraani voi 
osallistua myös Vuorivillatuoppi-kilpailuun.

Henkilökohtaiset mestaruudet: 

– A-mestaruus (luokat M, A, B) ilman tasoituksia
– B-mestaruus (luokat C, D ja ei rek.) kilpailun järjestäjän laatiman SKL:n keskiarvotaulukon 

mukaisin tasoituksin.
– C ja D-luokan pelaaja voi kilpailla vaihtoehtoisesti A-mestaruudesta.
– Veteraanimestaruus (60 vuotta kilpailuvuonna täyttävä tai sitä vanhempi voi osallistua 

vaihtoehtoisesti veteraanisarjaan, ikähyvityksin 1 piste/sarja/vuosi alkaen siitä vuodesta kun
täyttää 61v).

– Naisten mestaruus ilman tasoituksia.
– Kts. SKL:n kilpailusäännöt 19§. Kilpailijoiden luokitus ja keskiarvon määriytyminen.

Joukkue mestaruudet:
Pelataan henkilökohtaisten pelien yhteydessä. 
Vuorivillatuoppi: Yhdistysten 4-henkisille joukkueille, 6 sarjaa keskiarvotasoituksin, 
joukkueiden lukumäärä rajoittamaton. Joukkueet on nimettävä ennakolta ja joukkueen on 
kilpailtava samanaikaisesti.
Pohjolan hopeamalja: Yhdistysten 2-henkisille veteraanijoukkueille, 6 sarjaa ikähyvityksin, 
joukkueiden lukumäärä rajoittamaton. Joukkueet on nimettävä ennakolta ja joukkueen on 
kilpailtava samanaikaisesti.

ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuvuorojen varaukset  https://kaupinkeilahalli.varaavuoro.fi/  tai puh. 03 3126 0500. 
Varauksessa on ilmoitettava kilpailijan nimi, luokka ja seura.
Joukkueiden ennakkoiloittautuminen on pakollinen. Veteraanisarjaan osallistuvien tulee 
ilmoittaa myös syntymävuotensa. Ilmoittautumiset viimeistään 30.9.2022 mennessä 
sähköpostilla Heikki Pimiälle osoitteeseen  pimia@yritys.soon.fi

https://kaupinkeilahalli.varaavuoro.fi/
mailto:pimia@yritys.soon.fi


Kilpailuvuorot: ma 13.00, to 17.00, pe 10.00 ja 17.00, la 12.00 ja 15,00, su 11.00 ja 14.00.
Ajat varmistuvat kauden käynnistyessä ja hallilta voi tiedustella muitakin kilpailuaikoja.

Joukkueisiin kuulumaton ja jälki-ilmoitettu osallistuu RKL:n mestaruuskilpailuun 
erikoiskilpailun ensimmäisellä kilpailusuorituksella.

KILPAILUSÄÄNNÖT
Noudatetaan Suomen Keilailuliiton kilpailusääntöjä ja erikoiskilpailumääräyksiä
https://www.keilailu.fi/kilpailutoiminta/saannot-ja-ohjeet/ sekä RKL:n mestaruuskilpailujen 
järjestäjän ohjeita https://www.rkl.fi/vapaa-aika/keilailu/. Keilamestaruuskilpailujen poikkeavasta 
ajankohdasta on anottu lupa RKL:n kilpailutoimikunnalta. Kilpailu järjestetäään kokeellisesti ilman 
A-mestaruuden ja naisten mestaruuden tasoituksia RKL:n kilpailutoimikunnan luvalla.

KILPAILUMAKSU
35,00 euroa, sisältää erikoiskilpailun ja viikkokilpailuun osallistumisen, maksetaan hallin 
kassaan ennen kilpailun alkua. Mikäli yhdistys haluaa suorittaa maksut keskitetysti 
etukäteen, maksuohjeet keilahalli@kaupinkeilahalli.fi tai puh. 03 3126 0500.
SKL:oon rekisteröimättömien kilpailumaksu on 24,00 €, jolla he osallistuvat vain RKL:n 
mestaruuskilpailuun.

PELITAPA
6 sarjaa amerikkalaisittain

TASOITUKSET
Keskiarvotasoitukset:
215 – 155 / 80 %, maksimi tasoitus 48 p/sarja. Laskennassa käytetään kilpailuhetken 
SKL:n valtakunnallista keskiarvoa. https://www.keilailu.fi/kilpailutoiminta/keskiarvot/

Ikähyvitykset:
Veteraaneille (vuonna 2022  60 vuotta täyttävät tai vanhemmat) 1 piste/sarja/ikä alkaen
1961 syntyneistä.

PALKINNOT
Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailtaessa jaetaan kulta-, hopea- ja pronssimitalit.
Joukkuekilpailuissa mestaruusmitaleja ei jaeta, vaan pelkästään kiertopalkintoja.

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

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, HYVÄKSYJÄT, JOHTAJA, TULOKSET
Järjestäjä: Keilaseura RKM-Tampere ry
Hyväksyjät: Tampereen Keilailuliitto ry ja RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK 
RKL
Kilpailunjohtaja: Heikki Pimiä
Tulospalvelu: Kaupin keilahalli https://kaupinkeilahalli.fi/erikoiskilpailut   2022-2023/
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