LÄNSI-SUOMEN AVOIN VD 65+ SARJA 2014
Kesäkaudella 2014 pelataan avoin vanhempien veteraanien (65+) duppelijoukkueiden sarja. Sarjassa
pelataan neljä osakilpailua. Eniten pisteitä saanut joukkue on sarjan voittaja. Joukkueen pisteisiin
lasketaan molempien heittäjien kolme parasta tulosta.
Osallistumismaksu osakilpailuun on 15 € /pelaaja. Osallistumismaksuista 50% stipendeihin, 40% kilpailun
järjestäjille ja 10% aluetoimikunnalle mitali- ja pokaalikustannuksia varten. Jokaisen osakilpailun kolme
parasta joukkuetta saa mitalit ja stipendit. Sarjan voittajajoukkue saa kiertopalkinnon ja kolme parasta
joukkuetta palkitaan pokaaleilla.
Osakilpailujen alkusarja pelataan aikapelinä. Peliaika on 50 min + kaksi snadia. Jatkosarja käydään ilman
aikarajoitusta. Snadisääntö on kilpailusääntöjen mukainen.
Osakilpailujen alkusarja pelataan kolmen kierroksen SWISS-järjestelmällä. Ensimmäisessä osakilpailussa
joukkueet arvotaan kaavioon. Seuraavissa osakilpailuissa pistelistan kärki sijoitetaan niin, että parhaat
joukkueista (puolet) sijoitetaan kaavion paikkoihin 1, 3, 5, ... Muut joukkueet arvotaan. Ylimpään
jatkokaavioon sijoitetaan joukkueet 1-4 ja 2-3 ja toiseen jatkokaavioon joukkueet 5-8 ja 6-7. Kolmanteen
jatkokaavioon joukkueet 9-12 ja 10-11 ja neljänteen jatkokaavioon joukkueet 13-16 ja 14-15.
Tarvittaessa Jury voi määritellä muunkin pelitavan ja pelata 8 joukkueen jatkocupit.
Jokainen osakilpailu on oma erillinen kilpailu. Pelaajat voivat kauden aikana vaihdella pelipareja, mutta
ainakin kahdessa osakilpailussa on pelattava siinä kokoonpanossa, joka lasketaan mukaan lopulliseen
sarjatilanteeseen. Pelaaja voi kuitenkin olla vain yhdessä kokoonpanossa lopullisessa joukkueiden
sarjakaaviossa.
Joukkueen osakilpailupisteet 1: 150 p, 2: 130 p, 3: 110 p, 4: 100 p, 5: 90 p, 6: 80 p, 7: 70 p, 8: 60 p, 9: 50 p,
10: 40 p, 11: 32 p, 12: 24 p, 13: 16 p, 14: 10 p, 15: 6 p, 16: 4 p. Muut: 2 p.

Osakilpailujen tiedot
Osakilpailu 1. to 5.6.2014, Turku, Tapani Kalmi, puh. 040-7654606
Osakilpailu 2. to 26.6. 2014, Pori, Seppo Havukainen, puh. 050-60466
Osakilpailu 3. to 31.7.2014, Eura, Kalevi Tuominiemi, puh. 044-4224971
Osakilpailu 4. to 28.8.2014, Rauma, Vesa Tuominen, puh. 050-3713721
Osakilpailut alkavat kello 10:00. Osallistumisen varmistus kisapaikalla pelipäivänä viimeistään kello 9:30.
Kuhunkin kilpailuun on ilmoittauduttava viimeistään kisapäivää edeltävänä tiistaina.
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