
VETERAANIEN PORIN SARJAT  2021– 2022 
Veteraanien Porin sarjat alkavat keskiviikkona  13.10. klo 11.30. Neljän ensimmäisen kierroksen 

aikana kaikki joukkueet ovat samassa sarjassa, jonka jälkeen joukkueet jaetaan kahteen 

divisioonaan. I-divisioonaan kahdeksan parasta joukkuetta ja II-divisioonaan loput. 

Jatkosarjaan kaikki joukkueet lähtevät nollasta. Jatkosarjassa pelataan kierros, jokainen jokaista 

vastaan.  

Alkusarjan voittajajoukkue saa  50 €:n keilahallin lahjakortin. 

Kierrosmaksu  14 € / veteraani eli  42 €  joukkue. Koko sarja 252 €/joukkue. 

 

SÄÄNNÖT: 

Veteraanien Porin sarjat keilataan 3-miehisin joukkuein ns. valtakunnansarjakierroksina, 

amerikkalaisittain ja veteraanitasotuksin. Keilaaja saa edustaa kauden aikana vain yhtä joukkuetta. 

Joukkueen heittojärjestys on vapaa, mutta parittomalla radalla keilaava joukkue ilmoittaa ensin 

heittojärjestyksensä. 

Parinsa voittajat saavat yhden pisteen ja joukkueen yhteistuloksesta saa myös voittajajoukkue 

pisteen. Tasapisteissä pienempitasotuksellinen on parempi sekä henkilökohtaisesti että joukkueena. 

Finaaliin 20.4.2022 selviää kolme parasta joukkuetta kummastakin divisioonasta. Mikäli 

jotkut joukkueet päätyvät syys- tai kevätkierroksen jälkeen samoihin pisteisiin, niin järjestys 

määräytyy tasoituksellisesti kaadettujen keilojen mukaan. Samoin järjestys määräytyy 

finaalissa. Finaalissa alkusarjan 3. ja 2. keilaavat kaksi sarjaa ja voittaja kohtaa kahden 

sarjan kisassa alkusarjan ykkösen. 

PALKINNOT ( keilahallin lahjakortteja ): 

I-divisioona:   II-divisioona: 

I   350 €   I   250 € 

II  250 €   II  200 € 

III 200 €   III 150 € 

Lisäksi jokaisen kierroksen paras joukkuevoittotulos palkitaan  pullakahveilla. 

Kierroksia on kaikkiaan kuusi. 

Seurataan myös henkilökohtaista pistepörssiä, jossa alkukierroksen päätyttyä kolme parasta 

palkitaan 20 €,  15 €  ja  10 €:n lahjakortilla. Jatkokierroksella kummankin divisioonan kaksi 

parasta palkitaan  20 € ja  10 €:n lahjakortilla. ( Tasapisteissä pienempitasotuksellinen on parempi. ) 

 

JOUKKUEET:  PELIPÄIVÄT:( keskiviikkoisin )   
1. BK-52 1   13.10.2021 klo 11.30 3 srj   

2. BK-52 2   10.11.2021 klo 11.30 4 srj  

3. MEKE   01.12.2021    klo 11.30 4 srj  

4. TARMO 1   16.02.2022 klo 11.30 4 srj  

5. TARMO 2   09.03.2022    klo 11.30       4srj   I ja II divisioona 

6. NAKKILA1  30.03 2022. klo 11.30       3 srj  I ja II divisioona 

7. NAKKILA2  20.04. 2022   klo 11.30      Finaalit 

8. TITAANIT   

9. Splits/PoKe 

10.RC 1 

11.RC 2 

12.SatKe 

13.PIUKOT/SANNAT/GIANTS 

14.KE-KA-53   

15.MASCOT  

16.POOKI 


