Nord Senior Tour säännöt 2021-2022
Avoin kaikille SKL:n seniori ja veteraanikeilaajille.
Osallistumisoikeus vuonna 1972 tai aiemmin syntyneillä.

1972 syntyneiden sääntö:
Kiertueelle ja sitä kautta osakilpailuihin voivat osallistua myös ne keilaajat jotka täyttävät vuoden 2022
aikana 50 vuotta. Vuoden 2021 aikana yksittäisiin osakilpailuihin osallistuminen ei ole heille mahdollista
ilman kiertueelle osallistumista.

Kiertueella on kaksi erillistä sarjaa:
Miesten sarja
Naisten sarja
Molemmissa sarjoissa on oma kiertuefinaali.

Osallistumismaksu
60€ suoritetaan 15.09.2021 mennessä Oulun Keilailuliiton tilille FI98 5490 0720 1515 35 (viestikenttään
”Senior Tour” ja nimesi)
Kiertueelle osallistuminen on mahdollista ennakkoilmoittautumisen päätyttyä. Tällöin osallistumismaksu
suoritetaan pankkitilille ennen ensimmäistä osakilpailusuoritusta.
Kiertuetuloksiin huomioidaan vain maksun suorittamisen jälkeen pelatut tulokset.
Osakilpailujen karsinnat päättyvät lauantaina ja finaalit pelataan sunnuntaina.
Osakilpailuissa finalistien määrä on vähintään 16.

Kiertueeseen kuuluvat osakilpailut:
1. Oulu Senior Open
2. Santasport Senior Open
3. Vuokatti Senior Open
4. Alppila Senior Open

Oulun keilahalli
Santasport Rovaniemi
Vuokatti Bowling
Alppila Bowling Oulu

Tasoitukset:
Osakilpailuiden tasoitukset järjestäjän valinnan mukaan 205-155/70% tai 210-155/70%.

Kiertuepisteet:
Kiertuepisteitä jaetaan osakilpailujen alkukilpailun sijoitusten perusteella. Osakilpailun suorituksen voi
uusia rajattomasti. Pisteet kertyvät vain kiertueen osallistumismaksun maksaneille.
Kiertuepisteisiin lasketaan kolmen (3) parhaan osakilpailusijoituksen pisteet. Miesten sarjan alkukilpailun
voitosta saa 20 pistettä, kakkossijasta saa 19, kolmossijasta 18 pistettä jne. Viimeinen piste siis jaetaan
sijalle 20. Naisten sarjan alkukilpailun voitosta saa 10 pistettä, kakkossijasta 9 pistettä jne. Viimeinen piste
jaetaan sijalle 10.
Ylläolevien lisäksi jokaisesta osakilpailuun osallistumisesta saa 5 pistettä (maksimi molemmissa sarjoissa 20
pistettä). Kaikki osallistumispisteet seuraavat mukana koko kauden.
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Kiertuefinaaliin:
Miesten sarja 16 eniten pisteitä kerännyttä keilaajaa.
Naisten sarja 8 eniten pisteitä kerännyttä keilaajaa.

Runkosarjan palkinnot:
Miesten sarjan parhaalle keilaajalle: Keilapallo Brunswick valikoimasta arvo n. 250€.
Miesten sarjan parhaalle 2-henkisjoukkueelle: 300€/pari.
Naisten sarjan parhaalle keilaajalle: Keilapallo Sport Bowling valikoimasta arvo n.300€
Naisten sarjan parhaalle 2-naisjoukkueelle: 200€/pari.
Parit on vahvistettava ennen ensimmäistä osakilpailusuoritusta maililla nordseniortour@outlook.com
Parijoukkuetta ei voi vaihtaa eikä keilata useammassa parijoukkueessa kauden aikana.
Runkosarjan palkintosijoitukset määräytyvät kiertueen pistelaskukaavion mukaisesti.
Tasapisteiden sattuessa kiertuefinaalipaikan ja runkosarjan palkinnot lunastaa korkeammalla keskiarvolla
pelaava keilaaja/joukkue.

Finaalin pelimuodot:
Miesten sarja:
Kuusitoista (16) finalistia keilaa 8 sarjaa am pelitavalla. Lämmittely 10min aloitusrataparilla.
- radanhoito Kahdeksan parasta jatkaa edellisen vaiheen pisteisiin round-robinin ilman tasoitussarjaa.
Lämmittely 10min aloitusrataparilla.
Naisten sarja:
Kahdeksan (8) finalistia keilaa 8 sarjaa am. pelitavalla, jonka jälkeen neljä parasta pelaa yhden sarjan
pudotuspelit matchplay pelitavalla 4 vs 3 jne..
Tasoitustaulukko molemmissa finaaleissa 205-155/70%.
Finaalit keilataan Oulun Keilahallissa 9.4.2022 klo 10:00
Finaalin olosuhde: Kegel Abbey Road
Kilpailunjohtaja: Jorma Kettunen nordseniortour@outlook.com
Kilpailun järjestäjät:

OPS keilaajat
Vuokatti Bowling
Oulun Keilailuliitto
Rovaniemen Keilailuliitto

Kiertueella noudatetaan SKL:n kilpailusääntöjä.

