
KAATOPUTKI 2017 
 

Kilpailumuoto  Kansallinen kilpailu 

Kilpailuaika  27.2. – 19.3.2017 

Viimeinen kilpailuerä 18.3.2017 klo 13.00   

Finaali  Sunnuntaina 26.3.2017 

  Karsintaerä klo 10.00 

  TR-Biittikisa klo 11.40 

  Kaatoputki U klo 11.50 

  Finaali klo 12.30 

Kilpailumaksu  35 € Juniorit 25 € Turbosarja 5 €      Rajaton uusinta  

Tasoitukset  210 – 155 / 70 % 

Pelitavat  Alkukilpailu Pelataan kuusi (6) sarjaa eurooppalaisella pelitavalla.  

Finaali Finaaliin pääsevät alkukilpailun sijoille 1. – 14., Karsintaerän 

sijoille 1. – 4. sekä Turbo-sarjan sijoille 1. ja 2. sijoittuneet. 

Karsintaerä Karsintaerään pääsevät alkukilpailun sijoille 15. – 31. sekä 

Turbo–sarjan sijoille 3.–5. sijoittuneet. 

Karsintaerässä pelataan neljä (4) sarjaa eurooppalaisella 

pelitavalla. 

Finaalissa pelataan viisi (5) sarjaa amerikkalaisella pelitavalla. 

Sen jälkeen Superfinaali 1. vastaan 2. 

 Ennen jokaista alkukilpailuerää ja Finaalia tehdään ratahoito. 

Palkinnot  1. 1.000 € 

  2.     800 € 

  3.     600 € 

  4.     450 € 

  5.     300 € 

  6.     200 € 

  7.     150 € 

  8.     100 € 

  9. – 20.       50 € 

TR-Biitti Palkinto 1. 24K Kultaharkko. 

Pisin Kaatoputki 1. 100 € / luokkansa (M, A, B, C, D) paras 

Kilpailuerät ma 15.30 ja 18.30, to 15.30 ja 18.30, la 10.00 ja 13.00 

 Kun ennakkoilmoittautuu erään 26.2. mennessä saa turbon kaupan päälle. 

Kun ilmoittautuu saman päivän peräkkäisiin eriin, saa alennusta 5 €/erä 

(maksu etukäteen molempiin). 

Varaukset  Kouvolan keilahallin Meriq-järjestelmä, happybowling.fi/kilpailu 

Kilpailun johtaja Jyrki Vainio  

Järjestäjä  Yhteenliittymä Kilpa-Kouvola 

Kilpailun hyväksyjä Kouvolan keilailuliitto ry. 

 



Pisin Kaatoputki  

Luokkansa pisimmän kaatoputken alkukilpailussa heittänyt keilaaja palkitaan. Kaatoputki voi ulottua 

sarjasta toiseen.  Mikäli saman tuloksen heittäneitä on useita, heitetään uusinta finaalipäivänä. Ruutu 

ruudulta heittäen, pisin kaatoputki voittaa, pelitapa eurooppalainen. 

  

TR-Biitti – kisa 

Paikkokilpailu, missä on ideana tehdä alkukilpailun kuudessa sarjassa mahdollisimman vähän missejä, ks. 

määritelmät. 

Kaikki alkukilpailun pelaajat osallistuvat automaattisesti kilpailuun, ei erillistä kilpailumaksua. 

Finaaliin pääsee vähintään kymmenen (10) parasta pelaajaa sekä sen lisäksi kaikki pelaajat, joilla on sama 

tulos kuin kymmenenneksi sijoittuneella. 

Finaalissa heitetään yksi heitto, jonka voittaja on vähiten keiloja kaatanut pelaaja, ohiheitossa tulos on 10 

keilaa. Mikäli parhaita tuloksia on useampia, heitto uusitaan niin kauan, kunnes yksi voittaja on selvillä. 

Määritelmät 

Missi = Ellei keilaaja onnistu kahdella samaan ruutuun kuuluvalla heitolla kaatamaan kaikkia kymmentä 

keilaa, on hän tehnyt missin. 

Mikäli ensimmäisellä heitolla jää reikä, ei tästä syntyvää mahdollista missiä lasketa. 

Reikä = Reiäksi kutsutaan keilojen asentoa, kun kärkikeila (numero 1) on kaatunut ja vähintään yksi keila on 

kaatunut kahden tai useamman pystyyn jääneen keilan välistä. 

Palkinnot 

TR-Biitti – kisan voittaja saa palkintona 24K –kultaharkon. 

 

Turbo – kisa 

Alkukilpailun yhteydessä, kuudennessa (6.) sarjassa, voi heittää eri maksua vastaan Turbo-sarjan. Turbo-

sarjan 1. ja 2. pääsevät Finaaliin ja sijoille 3.–5. sijoittuneet pääsevät Karsintaerään. 

 

 

 

 


