Kotkan Keilailuliitto ry

MIESTEN PAIKALLISSARJAN I-DIVISIOONA 2017-2018
Yleistä:
Kotkan Keilailuliiton miesten paikallissarjaa pelataan kahdella sarjatasolla. Joukkueet ovat seurasidonnaisia. Farmipelaajien
käyttö on sallittu mutta vain yksi farmipelaaja kerrallaan pelaamassa. Seuralla saa olla useita joukkueita paikallissarjoissa, mutta pelaaja voi saman kauden aikana osallistua vain yhden joukkueen peleihin. Seura voi nostaa II-divisioonassa pelanneen
pelaajan I divisioonaan, mutta nostettu pelaaja ei voi palata takaisin II-divisioonan peleihin. Siirto on tapahtunut, kun pelaaja on
nimetty pöytäkirjassa joukkueeseen. Nainen voi osallistua miesten joukkueeseen, jos seuralla ei ole joukkuetta naisten sarjassa.
Pelitapa:
Miesten paikallissarjassa I-divisioonassa pelataan 4-miesjoukkuein. Joukkueita on sarjassa kahdeksan. Sarjan aikana joukkueet
kohtaavat toisensa kolme kertaa. Yhden peli-illan aikana kohdataan kolme vastustajaa eli peli-iltoja on yhteensä seitsemän.
Pelimuotona on henkilökohtaiset sarjat amerikkalaisella pelitavalla ja yhdessä ottelussa pelataan 4x1 sarjaa ilman tasoituksia.
Kunakin peli-iltana on joukkueilla 10 minuutin harjoitteluaika ennen otteluiden alkua. Yhteen otteluun voi olla nimettynä enintään
viisi pelaajaa. Yhden pelaajan vaihto on sallittu täyden ruudun kohdalla. Vähintään kolmen pelaajan tulee olla pelaamassa, muutoin saa joukkue pelistä 0 pistettä. Mikäli sama joukkue toistuvasti pelaa vajaalla tai sille tulee luovutettuja pelejä, käsittelee
kilpailutoimikunta/hallitus mahdollisen sarjasta sulkemisen ja / tai koko kauden bonusten mitätöimisen. Seura joutuu maksamaan
luovutetustakin vuorosta maksun.
Otteluvoitotosta saa joukkue keilailupisteiden lisäksi 120 bonuspistettä.
Sijoituksen sarjataulukossa määrää saadut pisteet. Pisteiden ollessa tasan sijoitetaan enemmän keiloja kaatanut joukkue edelle.
Loppukilpailu:
Loppukilpailuun pääsee runkosarjan kolme parasta joukkuetta. Loppukilpailu pelataan porraspelinä. 2. vs. 3 yksi sarja. Sen
voittaja vs. runkosarjan voittaja 2 sarjaa. Pelaajamäärät ja vaihto-oikeus kuten runkosarjassakin.
Nousut ja putoamiset:
I divisioonan kahdeksanneksi sijoittunut joukkue putoaa seuraavaksi kaudeksi II divisioonaan. Kuudenneksi ja seitsemänneksi
sijoittuneet joukkueet pelaavat II divisioonan toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneen kanssa karsintasarjan. Karsinta pelataan nelimiesjoukkuein jokainen jokaista vastaan alkukilpailun pelitavalla.
Kertynyt yhteispistemäärä ratkaisee sijoituksen. Tasapistetapauksessa sijoitetaan edelle joukkueista se, joka on voittanut keskinäisen ottelun. Mikäli useampia kuin kaksi joukkuetta on tasapisteissä, pelataan 2 ruudun joukkueuusintoja, kunnes järjestys
ratkeaa.
Sarjan kaksi parasta pelaavat seuraavalla kaudella I divisioonassa ja kaksi muuta II divisioonassa.
Loppukilpailut ja karsinta pelataan 9 . 5. 2018 klo 18 . 30 alkaen (kesto n. 2,5 tuntia)
Virallinen otteluohjelma ja tulosluettelo ovat nähtävillä keilahallin ilmoitustaululla.
Kotkan keilailuliitto ry pidättää itsellään oikeuden korjata kauden aikana havaitut virheet.
Näissä säännöissä mainitsemattomissa tapauksissa sovelletaan SKL:n sääntöjä ja määräyksiä.
Palkinnot:
1.
2.
3.

300 €
180 €
100 €

Pelimaksut:
Alkusarjassa pelimaksut kierrokselta on 27 €. Loppu- ja karsintapeleistä ei maksuja peritä.
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