
Kilpailujen myöntämisperusteista 
Yleistä 

Nämä ovat ohjeet, eivät säännöt. 
 
1. Kaikki HBL:n alaiset kilpailut myöntää HBL:n kilpailuvaliokunta toukokuun loppuun mennessä. 
Kisat anotaan kausittain huhtikuun loppuun mennessä. Myönnetyt kilpailut julkaistaan alustavasti kesäkuun 
loppuun mennessä HBL:n nettisivuilla, lopulliset kisalistat tulevat elokuun alussa nettisivuille ja painettuun 
kisakalenteriin 
 
2. Kisa myönnetään ensisijaisesti HBL:n seuralle tai seurayhtymälle. Jos samalle ajankohdalle ei ole muita 
hakemuksia, niin kisa voidaan myöntää hallille tai muulle keilailua harrastavalle yhteisölle. Aina 
edellytetään että kisa täyttää asetetut kriteerit oli kyse rankingkisasta tai ei. 
 
3. Tavoitteena on, että samalle seuralle ei myönnetä useita kisoja samaan halliin. Tavoitteen toteutuminen 
vaatii, että seurat hakevat kisoja ja että kisat ovat kaikilta osin kelvollisia. 
 
4. Näissä ohjeissa ei puututa kilpailujen sääntöihin. 
 
Helsinki Ranking 

1. Kisoja jaetaan tasaisesti kaikkiin HBL:n alaisiin halleihin. Tavoite on vähintään kaksi kisaa/halli. Kisojen 
myöntämisen edellytyksenä on, että kaikki hallin erääntyneet velvoitteet ja maksut HBL:lle on hoidettu 
ja/tai sovittu. Samaa edellytetään myös kisoja anovilta seuroilta. Maksut pitää olla hoidettuina tai 
sovittuina. 
 
2. Jos hallissa järjestettävät kisat eivät täytä rankingkisan minimipalkintosummia, niin halliin voidaan 
myöntää korkeintaan yksi (1) kisa kaudessa pienemmällä palkintosummalla (kuitenkin vähintään 2/3 
minimistä) 
 
3. Lähtökohta on, että samalle seuralle ei myönnetä samaan halliin useita rankingkisoja. Koska kisoilla on 
minimipalkinnot, jotka tulee myös täyttää, niin tästä kohdasta voidaan joustaa.  
 
4. Minimipalkinnot: kausittain vahvistettava summa rahana, lahjakortteina tai tavarana.  Jos kisassa ei ole 
finaalia, niin lisäpalkintoina on maksettava kaikille kisassa pelatuille ranking-luokille 3 palkintoa (minimissä 
osallistumismaksu). 
Kilpailuvaliokunta päättää minimin kausittain. 
 
5. Jos kaksi tai useampi seuraa hakee samaan aikaan järjestettävää kisaa, niin kilpailuvaliokunta saa käyttää 
harkintaansa ottaen huomioon seuraavat asiat: 
 a) finaali 
 b) palkintosumma, vertailussa raha arvotetaan 100%, lahjakortti 80% ja tavara 70% 
 c) osallistumismaksu suhteessa palkintoihin, vertailu kuten b)-kohta 
 d) aikaisemmat järjestelyt 
 e) muut vaikuttavat tekijät 
 
6. Ranking-luokkia voidaan poikkeuksellisesti jakaa mm. kohdassa 5. kerrotussa tapauksessa. Esim HR1 Pro 
(M-A) luokka pelaa kisassa x, Champion (B) -luokka kisassa y ja Classic (C-D) luokka kisassa z. Tällöin kisan 
palkintosumman on oltava vähintään vuosittain vahvistettava summa suunnattuna sille luokalle, joka 
rankingia pelaa. 
Kilpailuvaliokunta päättää minimin kausittain. 



Jos B-luokka pelaa rankingia on kisan luokkajaon oltava MA, B, CD. 
Jos luokkajako on MA, BCD, niin kisassa voidaan pelata HR Pro-luokka (vahvistettu summa) 
tai Champion-Classic luokat (2x vahvistettu summa).  

Pääsääntönä on että kisassa on kaikki kolme luokkaa. 
 
7. Rankingin lupamaksun päättää kilpailuvaliokunta kausittain. Lupamaksu käytetään lyhentämättömänä 
Rankingin finaalin palkintoihin. 
 
Mestaruuskilpailut 

1. Mestaruuskilpailuissa pyritään seuraaviin lähtökohtiin 
 a) pelataan vähintään kolmessa hallissa 
 b) ainakin seniori- ja juniorikisaa kierrätetään 
 c) kisat pidetään marras-maaliskuun aikana 
 
2. Lähtökohtaisesti erikoiskisa ei voi olla sekä Helsinki Ranking-osakisa että mestaruuskilpailu. 
 
3. Mestaruuskisan saa perinteinen kisa ja/tai järjestäjä. Ei järjestäjä, joka anoo sitä ensimmäiseen kisaansa. 
 
4. Veteraanit pelaavat vain poikkeustapauksessa muualla kuin Talissa. 
 

Kaudella 2014-2015: 
rankingpalkinnot, minimi 1500 euroa (kaikki luokat) 
rankingpalkinnot, minimi 650 euroa/luokka (jaetut luokat) 
rankingkisamaksu 50 euroa (kaikki luokat) 
rankingkisamaksu 20 euroa/luokka (jaetut luokat) 
 
käsitelty 
HBL kilpailuvaliokunta 28.2.2013 
HBL Hallitus 25.3.2013 (sähköpostitse) 


