Rookies on Tour -kiertueen säännöt kaudella 2022-2023
Rookies on Tourille on osallistumisoikeus kaikilla Suomen Keilailuliiton seuroihin
rekisteröityneillä pelaajilla, joiden ensirekisteröityminen on tapahtunut 1.7.2020 tai
myöhemmin, ja joidenka SKL:n valtakunnallinen keskiarvo on ensimmäistä kilpailusuoritusta
tehdessään 174,99 tai alle. Mikäli pelaajan keskiarvo nousee ensimmäisen suorituksen
jälkeen yli 174,99 pisteen, on hän oikeutettu osallistumaan kuluvan kauden kiertueelle.
Osallistumisoikeutta määritettäessä käytetään SKL:n rekisteristä löytyvää
ensirekisteröitymispäivämäärää.
Suoritusaikaa Tourilla on 29.8.2022-16.4.2023.
Osakilpailut
Rookies on Tourilla järjestetään osakilpailuja yhteensä seitsemällä (7) alueella, kussakin viisi
(5) kappaletta. Osakilpailut järjestetään samassa yhteydessä Keilaajattaret on Tourin kanssa
(ks. Keilaajattaret on Tourin aluejako). Osallistuakseen Rookies on Tour -osakilpailuun
pelaajan on osallistuttava kiertuekalenterissa määritettyyn osakilpailuun kilpailuaikana.
Pelaaja voi osallistua samanaikaisesti samalla suorituksella myös Keilaajattaret on Tour
-kiertueelle, mikäli täyttää kiertueen omat osallistumiskriteerit.
Rookies on Tourilla on käytössä tasoitustaulukko 100-175 / 70%. Lopullinen sijoitus
osakilpailussa määräytyy alkukilpailun perusteella, eikä Rookies on Tourilla ole
osakilpailuissa omaa finaalia.
Rookies on Tourille ei ole erillistä osanottomaksua, vaan pelaaja osallistuu kiertueelle
automaattisesti maksaessaan erikoiskilpailumaksun. Suoritusta voi myös uusia, jolloin paras
suoritus lasketaan Rookies on Tour -kilpailusuoritukseksi SKL:n kilpailusääntöjen mukaisesti.
Rookies on Tour -pisteet
Rookies on Tour -pisteet määräytyvät kussakin osakilpailussa käydyn alkukilpailun
perusteella. Pelaaja voi osallistua yhden tai useamman alueen kilpailuihin ja saada alueen
Rookies on Tour -pisteitä useammalta kuin yhdeltä alueelta. Pisteytys menee erikoiskilpailun
alkukilpailun sijoituksen perusteella. Virallisen Rookies on Tour -järjestyksen määrittää pienin
finaaliin oikeuttava sarjamäärä, joka kiertueella on kuitenkin minimissään neljä (4) sarjaa.
Pisteytys menee sijoitusten mukaan seuraavasti:
1. 20 p
2. 18 p
3. 16 p
4. 14 p
5. 12 p
6. 10 p
7. 8 p
8. 7 p
9. 6 p
10. 5 p
11. 4 p

12. 3 p
13. 2 p
14.- 1 p
Pistetilannetta ylläpitää Keilaajattaret on Tourin ja Rookies on Tourin vetäjistä muodostettu
oma tiimi. Pistetilanteet julkaistaan alueittain SKL:n nettisivuilla ja niitä ylläpidetään tulosten
saapumisen mukaan.
Rookies on Tour -finaali
Rookies on Tourin finaaliin pääsee jokaiselta alueelta neljä (4) eniten Rookies on Tour
-pisteitä kerännyttä. Paikan finaaliin voi ansaita vain yhdeltä alueelta. Mikäli pelaaja on
oikeutettu finaalipaikkaan kahdella tai useammalla eri alueella, saavuttaa pelaaja
finaalipaikan alueelta, joka on lähimpänä pelaajan asuinpaikkakuntaa. Pelaaja voi saavuttaa
finaalipaikat sekä Rookies on Tour -kiertueelle että Keilaajattaret on Tour -kiertueelle.
Rookies on Tourin kiertuefinaali järjestetään 11.6.2023. Finaalin formaatti on sama kuin
Keilaajattaret on Tourin finaalissa. Tarkempi finaaliohjelma sekä paikkakunta julkaistaan
myöhemmin.
Mikäli pelaaja kieltäytyy finaalipaikasta, otetaan tilalle seuraava pelaaja kyseisen alueen
tuloslistalta.
Finaalin palkinnot: mitalit, SKL kustantaa finaaliin osallistuville matkakorvaukset.

