BC Imatra
S.Pajunen

28.08.2020

BC IMATRA EXTRA, KILPAILUKUTSU / SÄÄNNÖT
MIKÄ

Kilpailu kaikille BC Imatran jäsenille

PELITAPA

Pelataan 3:n sarjan pelejä harjoitusten, tai kilpailujen yhteydessä.
Osanottajamäärästä riippuu tuleeko 1, tai useampi erillinen kilpailu.

ALKUKILPAILU

Seuran ilmoitustaululle tulee pelikaavio, tulosmerkintälista ja
sarjataulukko.Tulosmerkintälistalla otteluparin ensimmäinen henkilö
ottaa ensisijaisesti yhteyttä vastustajaan ja sopii peliajan.
Jos kilpailijoita on n. 20, pelataan seuraavasti: Jokainen pelaa
jokaista pelaajaa vastaan 3 sarjaa, joko harjoitusten, tai
viikkokilpailun yhteydessä. Viikkokilpailussa huomioidaan 3
peräkkäistä sarjaa, jotka pelaajat keskenään sopivat. Vastustajan
kanssa pelataan parina samanaikaisesti ja parit sopivat peliajan
pelikaavion mukaan keskenään. Jokaisen pelin alussa on 4
harjoitusheittoa.
Voitetusta sarjasta 1 piste. Jos sarja päättyy tasan, saa pisteen pelaaja,
jolla on pienempi tasoitus. Jos tasoitus on sama, piste jaetaan.
Lisäksi paremmalla yhteistuloksella 1p.

JATKOPELIT

Alkusarjasta 4 parasta suoraan finaaliin ja 2 paikkaa jää jakoon. Niistä
pelataan seuraavasti:
- osallistujia esim.20.Sijoille 17-20 sijoittuneet pelaavat 3 sarjan
kisan, voimassa olevin tasoituksin. Parhaan yhteistuloksen saanut
jatkoon. Hän pelaa sijoille 14-16 sijoittuneiden kanssa 3 sarjaa.
Paras jatkaa ryhmän 11-13 kanssa jne. Samanaikaisesti paikalla
on siis 4 pelaajaa, joista voittaja jatkaa ylöspäin. Hän myös ottaa
yhteyttä seuraavaan ryhmään ja sopii peliajan. Karsintasarjan 2
parasta finaaliin.

FINAALI

Finaalissa 6 pelaajaa pelaavat 1 sarjan jokaista vastaan. Voitosta
bonus 30 pist. Tasapelistä 15pist.(pienempi tasoitus voittaa).
Lisäksi pelataan sijoitussarja, josta myös bonukset.

TASOITUKSET

Pelataan keskiarvotasoituksilla 205-155 70%. Ensisijaisesti käytetään
SKL:n tasoituksia. Jos kenelle ei sellaista löydy, käytetään esim.
veteraanikisoista syntynyttä keskiarvoa, tms.
Jos kenelle ei keskiarvotasoitusta löydy, hän lähtee kisaan
max.tasoituksella 35 p. Naiset +8p. Ennen jatkopelejä suoritetaan
keskiarvojen tarkistus alkusarjan pelien mukaan.

PÖYTÄKIRJAT

Merkitse tulokset heti pelin jälkeen seuran ilmoitustaululle ja laita
pöytäkirja seuran lokerikkoon.

PALKINNOT

Seuran hallitus määrittelee palkintojakauman.

KESKEYTYKSET

Mikäli joku joutuu pakottavista syistä keskeyttämään kisan,
mitätöidään kaikki häntä vastaan pelatut pelit. Mikäli keskeytys
tapahtuu alkukilpailun jälkeen, jäävät alkukilpailun tulokset kuitenkin
voimaan. Osanottomaksua ei palauteta.

KILPAILUAIKA

Kisa aloitetaan syyskuussa ja se päättyy joskus loppukeväällä.

KILPAILUMAKSU

2*15€ (juniorit2*10€)kahdessa erässä. Ensimmäinen eräpäivä 11.9.
Toinen keväällä. Kokonaissummasta 5€ menee seuran toiminnan
pyörittämiseen. Loppusumma palkintopottiin.
Maksu, joka on samalla ilmoittautuminen, BC Imatran tilille 15€/10€
FI 04 5402 1520 0318 58
Viestikenttään: Omakisa Etunimi Sukunimi

ERÄPÄIVÄ

Perjantai 11.9. Huolehdi, että maksu on silloin tilillä. Sen perusteella
tehdään pelikaaviot.

HUOMIOITAVAA

Osanottajien puhelinnumerot on pakko julkaista osanottajien kesken,
että peliajoista pystytään sopimaan. Lista tulee sähköpostiin ja seuran
lokerikkoon keilahallilla.Osanottajamäärästä riippuen pelejä tulee 1-2
/ 2viikkoa. Yritetään pysyä aikataulussa! Jos tiedät lähteväsi esim.
matkalle, yritä pelata peli etukäteen!

TIEDUSTELUT

Jos sinulla on kysyttävää kisasta, ota yhteyttä, mieluimmin
sähköpostilla sepe.pajunen@gmail.com. tai puh.
040 841 3735.

