
  Tampereen Mestaruuskilpailut 2021 
 Tampereen keilailuliiton jäsenille ja jäsenseuroille 

 
Viikko 49  6.12-12.12.2021 keilataan 6srj. eur. 

  samalla pelataan 2x6 srj. joukkuepelit 

Viikko 50 13.12.-19.12.2021 keilataan 6srj. eur. 

  samalla pelataan 4x6 srj joukkuepelit 

Molemmat 6 srj. pelit on pelattava kilpailuohjelmaan merkityillä viikoilla 

(ei uusintoja, kilpailumaksu ennen osasuoritusta kassalle) 

Mestaruuskilpailut pelataan viikoittaisten keskiarvojen mukaan. 

Parikilpailuissa on mahdollista osallistua vain yhteen 2x6 srj. parikilpailuun 
(yleinen, seniorit, veteraanit) 

Ilmoittautuminen parikilpailuun tulee tehdä viimeistään 29.11.2021 ja 
joukkuekilpailuun 5.12.2021 (kts. kohta joukkuekilpailut) 

Ilmoittautumiset Kaupin keilahallin kassalle. Kassalla joukkuepelikansio. 

Henkilökohtaiset kilpailut eur. loppukilpailuun 
miehet ka. 195 tai yli (ei tasoituksia) 6+6 srj 8 parasta 

miehet ka. alle 195 tas. 195-155/60% 6+6 srj 16 parasta 

naiset ka-tasoituksin 205-155/60% 6+6 srj 8 parasta 

Finaalit keskiviikkona 29.12.2021 klo 17.00 

Miehet ka. yli 195 jatkavat alkukilpailun pisteisiin 6 srj eur. 

Naiset jatkavat alkukilpailun pisteisiin 6 srj eur. 

Miehet ka. alle 195 jatkavat alkukilpailun pisteisiin 6 srj eur. alkukilpailun tasoituksin. 

(Jokaisen sarjan parhaan tuloksen tehnyt alkukilpailu+finaali on Tampereen mestari) 

 



 

 

Joukkuekilpailut 
6.12.-12.12.2021 joukkueiden kokoonpano tulee ilmoittaa 29.11. mennessä 
2x6 sarjaa miehet ka.195 tai yli 

2x6 sarjaa miehet ka. alle 195 

2x6 sarjaa naiset tasoituksin 

2x6 sarjaa seniorimiehet ilman tasoituksia 

2x6 sarjaa seniorinaiset ilman tasoituksia 

2x6 sarjaa veteraanimiehet ikähyvityksin 

2x6 sarjaa veteraaninaiset ikähyvityksin 

13.12.-19.12.2021 joukkueiden kokoonpano tulee ilmoittaa 5.12. mennessä 
4x6 sarjaa miehet ilman tasoituksia 

4x6 sarjaa naiset ilman tasoituksia 

 

Yleisen kilpailun lisäksi ilman erillistä loppukilpailua 

Nuoret 1.1.1998 ja jälkeen syntyneet 
pojat 6+6 sarjaa keskiarvotasoituksin 205-130/60% 

tytöt 6+6 sarjaa keskiarvotasoituksin 205-130/60% 

Juniorit 1.9.2003 ja jälkeen syntyneet 
pojat 6+6 sarjaa keskiarvotasoituksin 205-130/60% 

tytöt 6+6 sarjaa keskiarvotasoituksin 205-130/60% 

Minit 1.9.2007 ja jälkeen syntyneet 
pojat 6+6 sarjaa keskiarvotasoituksin 205-130/60% 

tytöt 6+6 sarjaa keskiarvotasoituksin 205-130/60% 

Seniorit 1.1.1962-31.12.1971 välillä syntyneet 
pojat 6+6 sarjaa keskiarvotasoituksin 205-130/60% 

tytöt 6+6 sarjaa keskiarvotasoituksin 205-130/60% 

Veteraanit 1961 ja ennen syntyneet 
pojat 6+6 sarjaa ikähyvityksin 

tytöt 6+6 sarjaa ikähyvityksin 

 



 

 

Kilpailumaksut 

Joukkuemaksut  2x6 sarjaa 4€ / joukkue 

  4x6 sarjaa 8€ / joukkue 

Joukkuemaksut tulee suorittaa joukkueen kokoonpanon ilmoituksen yhteydessä. 

Henkilökohtaiset kilpailumaksut 

6 sarjaa 34 € ja juniorit 25 € 

 

Palkinnot 

Henkilökohtaiset kilpailut 

Sarjojen kolmelle parhaalle pokaalit sekä rahapalkinnot: 

Miehet ka. 195 tai yli 1. 250€ 2. 150€  3. 100€ 

Miehet ka alle 195 1. 250€ 2. 150€  3. 100€ 

Naiset 1. 170€ 2. 100€  3. 60€ 

 

Ilman loppukilpailua pelattavat henkilökohtaiset kilpailut: 

Jokaisen sarjan parhaalle 2kpl kilpailulipukkeita. 

Nuoret pojat, Nuoret tytöt, Junioripojat, Junioritytöt, Minipojat, Minitytöt, Seniorimiehet, Seniorinaiset, 
Veteraanimiehet, Veteraaninaiset 

 

Joukkuekilpailut: 

Jokaisen parikilpailun kolmelle parhaalle sekä joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit. 

 

Kilpailunjärjestäjä Tampereen Keilailuliitto ry 

Kilpailunjohtaja Kauko Lindfors 


