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SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT 

 
 
1. Suomen mestaruuskilpailut henkilökohtaisesta mestaruudesta ja samassa 
yhteydessä kilpailtavista joukkuemestaruuksista järjestetään vuosittain seuraavasti: 
 
Miesten ja naisten avoimet SM-kilpailut (min. ratamäärä 12) 
Osallistumisoikeus kaikilla SKUL:n seurojen jäsenet, jossa on Suomen keilailuliiton (SKL) 
jäsenliitojen rekisteröimillä mies- ja naiskeilaajilla. Jos SKL:n jäsenliiton seura ei kuulu 
SKUL:n seurojen jäseniä ja keilaajien täytyy liittyä SKUL:n seuran jäseniksi. 
(Esim. Pelaajalla on SKUL:n jäsenen sekä SKL:n rekisteröidyn samassa seurassa, niin ei 
voi liittyä toiseen SKUL:n seuraan. Jos pelaajan SKL:n seura ei kuulu SKUL:n jäseniä ja 
voi liittyä muihin SKUL:n seuran jäseneksi.) 
 
Joukkuekilpailut 
SM-joukkuekilpailut käydään kaikkien em. kilpailujen yhteydessä, kuten niissä on erikseen 
ilmoitettu erillissäännöissä 
Kuurojen SM-joukkuekilpailuissa miesten ja naisten triojoukkue. 
 
2. Suomen mestari 
Avoimet SM-kilpailut voittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä Suomen mestari. 
Samoin pari- ja triojoukkueesta käytetään nimitystä Suomen mestari. 
Muiden SM-kilpailujen voittajista käytetään kyseisen kilpailun mukaista etuliitettä 
(veteraanit). 
 
3. SM-kilpailujen ajankohta 
Avoimet SM-kilpailut käsittävät vuosittain keväällä järjestettävän kilpailun. 
 
4. Kilpailuista ilmoittaminen 
Kilpailun järjestäjän tulee ilmoittaa kustannuksellaan kilpailuista viimeistään noin kaksi 
kuukautta ennen kilpailujen alkua SKUL:n jäsenseuroille, joko paperisessa tai sähköisessä 
muodossa. 
 
5. Ilmoittautuminen SM-kilpailuihin 
SM-kilpailuihin ilmoittautumisen tulee tapahtua kirjallisesti viimeistään noin kuukautta 
ennen kilpailujen alkua järjestäjän tarkemmin ilmoittamaan päivämäärään mennessä. 
Ilmoittautuminen käsittää tiedon osallistujien kokonaismäärästä, joukkueiden lukumäärästä 
ja erätoivomuksesta. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vain seuroittain. 
Ilmoittautuminen on sitova kilpailumaksuun nähden. 
Joukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava kilpailutoimistoon tai vastaavaan viimeistään  
1 viikon ennen kilpailuerän alkua. 
 
6. Palkinnot 
Suomen mestaruuden voittaneille keilaajille annetaan SKUL:n kultamitali, toiseksi ja 
kolmanneksi sijoittuneille vastaavasti hopea- ja pronssimitali. 
Mitalit kustantaa Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry. 
SM-kilpailujen alkukilpailujen, loppukilpailujen ja triojoukkuekilpailujen parhaat palkitaan 
perustein. 
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7. Kustannukset 
Alkukilpailun kustannuksista vastaavat osanottajat itse. 
 
8. Kilpailujen järjestäjiä koskevia määräyksiä 
 
Kilpailun johtaminen 
Kilpailuja varten on nimettävä johtaja, joka vastaa kilpailujen yleisjärjestelyistä ja niiden 
asianmukaisesta läpiviennistä. 
Kutakin erää varten on nimettävä kilpailunjohtajalle asetettavat vaatimukset täyttävä 
henkilö, josta käytetään nimitystä kilpailunjohtaja, jolla on asianmukainen tunnus ja joka 
johtaa käynnissä olevaa kilpailutapahtumaa SKL:n kilpailusääntöjen mukaisin 
kilpailunjohtajan valtuuksin. Kilpailunjohtajalle voidaan määrätä tarpeen mukaan 
apuvalvojia. 
 
Tarkastukset 
SM-halli on tarkastettava viimeistään kuukautta ja aikaisintaan kaksi kuukautta ennen 
kisojen alkamispäivämäärää. 
Radanhoitoöljyn mittaustulos (profiili) on oltava näkyvillä hallissa koko kisojen ajan. 
Se on myös julkaistava Internetissä vähintään kahta viikkoa ennen kilpailujen alkua. 
 
Eräjakojen laatiminen 
Eräjakoa laadittaessa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon pitkämatkalaiset, 
joiden matka kilpailupaikkakunnalle on yli 250 km maanteitse. Matka määritellään seuran 
kotihallin ja kilpailuhallin etäisyyden perusteella – ei yksittäisen keilaajan kotipaikan 
mukaan. 
Eräjaon on oltava jäsenseurojen ja keilahallien hallussa viimeistään kymmenen 
vuorokautta ennen ensimmäistä kilpailuerää. 
Eräjako on suoritettava siten, että rataparilla keilaa vähintään 75 % pelitavan mukaisesta 
pelaajamäärästä. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä asettaa täytepelaajat (tai valvoo, että 
rataparilla keilataan jokseenkin samalla nopeudella kuin muilla radoilla). 
 
Jälki-ilmoittautuminen 
Jälki-ilmoittautuneelta ei peritä lisämaksua, mutta järjestäjällä on oikeus sijoittaa 
jälki-ilmoittautuneet parhaaksi katsomaansa erään ottaen tietenkin huomioon pelaajan 
toiveet mahdollisuuksien mukaan. 
 
Loppukilpailusta poisjäänti ja keskeyttäminen 
Finaalista poisjäävän henkilön tilalle järjestäjä määrää täytepelaajan. 
Jos pelaaja joutuu keskeyttämään, hänen tilalleen tulee täytepelaaja. 
 
Loppukilpailut suorittaminen 
Kilpailun järjestäjä ilmoittaa finalisteille kutsun finaaliin välittömästi alkukilpailun päätyttyä. 
Kaikissa loppukilpailujen pudotuspelien ottelut pelataan amerikkalaisella pelitavalla. 
 
Tulosluettelo 
Täydellinen tulosluettelo on julkaistava Internetissä kilpailujen päätyttyä. 
 
Muut määräykset 
SM-kilpailuissa tulee noudattaa näiden määräysten lisäksi SM-kilpailusääntöjä, SKUL:n 
(SKL:n) kilpailusääntöjä sekä muita liittohallituksen mahdollisesti vahvistamia SM-ohjeita. 



Päivitetty 28.9.2020 
 

 
Kilpailijaa koskevia määräyksiä 
Kilpailijan tulee olla kilpailupaikalla vähintään 30 min ennen erän alkua. 
Keilaaminen kilpailuhallissa on kielletty vuorokautta (24 tuntia) ennen omaa 
kilpailusuoritusta. 
 
9. Kilpailujen tiedottaminen 
Kilpailujen järjestäjän on pidettävä kilpailupaikalla tulostaulua, joka on saatettava ajan 
tasalle välittömästi tulosten tultua tarkastetuksi. 
Loppukilpailun aikana järjestäjän on pidettävä huoli siitä, että tulokset ja kilpailutilanne 
tiedotetaan välittömästi kilpailijoille ja katsojille. 
Kilpailujen järjestäjän pitää huolehtia siitä, että kilpailujen tulokset ja tapahtumat 
tiedotetaan yhteistyössä SKUL:n tiedottajan kanssa joukkoviestintävälineille 
mahdollisimman hyvin. 
 
SM-SÄÄNNÖT 
 
MIESTEN JA NAISTEN AVOIMET SM-KILPAILUT 
Kilpailuissa noudatetaan SKUL:n Suomen Mestaruuskilpailujen sääntöjä sekä voimassa 
olevia kilpailusääntöjä. 
 
Alkukilpailu 
Henkilökohtainen on 6 sarjaa, amerikkalainen pelitapa ilman tasoituksia. AM pelitavassa 
jokaisen sarjan jälkeen siirretään seuraavalle radalle. 
 
Alkukilpailun perusteella ratkaistaan  
- miesten parikilpailun 2 x 6 sarjaa  
- naisten parikilpailun 2 x 6 sarjaa 
- miesten triokilpailun 3 x 6 sarjaa 
- naisten triokilpailun 3 x 6 sarjaa 
Rataparin vaihto on sarjoittain. Kilpailussa on käytettävä vähintään neljää rataparia. 
Ennen jokaista kilpailuerää on tehtävä täydellinen radanhoito. 
Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua. 
 
Loppukilpailu 
Alkukilpailun 4 parasta jatkavat välierissä (1.sija vastaan 4.sijaa ja 2.sija vastaan 3.sijaa) 
ja pelaavat 1 sarjaa yhteispisteistä pääsemisen välierien voittavan finaaliin. 
Ennen välierää tehdään käytettäville radoille radanhoito. 
Amerikkalaisella pelitavalla pelataan kahta pelaajaa samalla rataparilla. 
Välierien alussa kaikilla on lämmittelyaika 5 minuuttia. 
Mitalipeleissä pelaajilla lämmittelyaikaa ei ole, jatketaan suoraan mitalipeleihin.. 
Tasapelitilanteessa 9. ja 10. ruudun uusinta (uusintoja). 
Paremmin sijoittunut saa määrätä aloitusvuoron (paremmin sijoittunut ennen uusintaa). 
Tässä vaiheessa ei enää lämmitellä, koska jatketaan samalla rataparilla. 
Välierien voittajat jatkavat finaalissa pelaamaan 1 sarjaa 
Voittaja on Suomen mestari ja finaalin häviäjä hopeaa. 
Välierien häviäjät jatkavat pronssipelissä pelaamaan 1 sarjaa. 
Pronssimitalin voittaja saa pronssia. 
 


