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Helsinki 21.4.2015 

SARJATOIMINTA KAUDELLA 2015-2016 
 
Helsingin Bowlingliiton sarjatoiminta järjestetään hyvin pitkälti edellisten kausien tapaan. Sarjoihin 
ilmoittaudutaan oheisella lomakkeella liiton toimistoon hbl@helsinginbowlingliitto.fi tai ilmoittamalla 
lomakkeessa kysytyt tiedot sähköpostin viestiosassa 
Lomakkeen saa myös paperisena tai wordinä toimistolta, jos haluaa.  
Täyttäkää lomake huolellisesti ja jos siitä on jotain kysyttävää, niin voitte tiedustella liiton 
toimistolta. Lomake on sitova eli harkitkaa tarkasti, mihin sarjoihin osallistutte, jotta syksyllä ei 
sitten tule ikäviä yllätyksiä, jos ette saa porukkaa kasaan. 
 
Sarjoihin on ensi kaudeksi tulossa pari sääntömuutosta: 
1) HBL:n sarjoissa voi kaksi seuraa pelata yhdessä yhdellä (1) joukkueella. Ko. seuroilla ei 
saa olla muita joukkueita samassa sarjamuodossa. Yhdistelmäjoukkuetta ei oteta mukaan 
sarjamuodon ylimmälle tasolle. Jos sarjamuodossa ei ole kuin yksi taso, niin 
yhdistelmäjoukkueen mukaan ottamisesta voi kilpailuvaliokunta tehdä erillisen päätöksen. 
Kilpailuvaliokunta hyväksyy jokaisen yhdistelmän kausi kerrallaan. 
Kun seurat tekevät yhdistelmäjoukkueen, niin erillisiä farmisopimuksia ei tarvita ja kaikki ko. 
seurojen pelaajat voivat olla joukkueen käytettävissä. 
Yhdistelmäjoukkueen nimi voi olla molemmat yhdessä, jompikumpi tai selkeä nimistä johdettu 
esim. Kaatoset ja Sattuman Villet voisi yhdessä olla KaatoSV. 
 
2) HBL:n sarjoissa voidaan tehdä farmisopimuksia. Pelaavaan joukkueeseen voi kuulua yksi 
(1) pelaaja muista kuin HBL:n jäsenseuroista. 
4 pelaajan joukkueeseen voi siis kuulua 2 emäseuran pelaajaa, 1 toisesta HBL:n seurasta tuleva 
farmipelaaja ja 1 HBL:n ulkopuolelta tuleva. Pelaavassa joukkueessa ei saa kuitenkaan olla 
enempää kuin puolet farmipelaajia. 
 
Sarjat/lohkot, joissa on alle 8 joukkuetta, pyritään pelaamaan kaksinkertaisena sarjana. Sarjapelit 
veteraanien pelejä lukuun ottamatta ovat yleensä sunnuntai-iltapäivinä ja –iltoina sekä kauden 
alussa ja lopussa arki-iltaisin. 
 
Sarjat, joita pelataan HBL:n alueella kaudella 2015-2016, ovat. 
4- MIES-/NAISJOUKKUEET 

 Miesten sekä naisten mestaruussarja ja miesten ykkösdivisioonien 2 lohkoa. 
Mestaruussarjan pelit Talissa sunnuntaisin klo 14. HUOM! I divisioonan tarkka ohjelma ei 
ole vielä lukittu. Divari tultaneen jakamaan talvella nousu- ja putoamislohkoihin. Peliajat 
ovat täten avoinna sillä I divari pelattaneen 7 ottelua/kierros, ainakin keväällä. Tarkoitus on 
että kaikki sarjat päättyvät n. klo 20. Miesten mestaruussarjassa sarjakierroksia 8 ja 7 
ottelua/kierros. Naiset 5 ottelua/kierros, kaikkiaan 7 kierrosta, mutta lopullisesti päätös 
tästäkin tehdään joukkueiden ilmoittauduttua. 

 
 4 X 1am. Alempien sarjojen 4-miesjoukkueiden lohkot pelattaneen 4 ottelua/kierros ja näin 

saadaan yksi pelipäivä vähennettyä. Kuitenkin muutoin samaan tapaan kuin mestis ja I 
divari. Miesten II divisioona pelaa Talissa mutta tarkka aloitus määräytyy vasta I divarin 
myötä ja tietysti vaikuttavana on myös lopullinen joukkuemäärä.  

  
 Naisten I divisioona pelaa Talissa ja se muodostetaan vasta kevääksi kauden 2013-2014 

tapaan, jos on tarvetta. 
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5 X 5 sarja eurooppalaisittain (luokkatasoituksin, lisäksi naisille + 8p/s) 

 Mies-, nais- tai sekajoukkueet. Joukkueiden pelaajat pelaavat yhden sarjan vastustajan 
 jokaista pelaajaa vastaan ja voitetusta sarjasta joukkue saa 2 pistettä, tasapelistä 1 pisteen 

ja häviöstä jää pisteittä. Jokaisessa ottelussa on siis jaossa 50 sarjapistettä, jotka 
vaikuttavat suoraan sarjataulukkoon. 
HUOM! ottelut voi pelata luovuttamatta vaikka viidellä haamulla. Haamu- ja pelimaksut 
tulevat maksettaviksi jälkikäteen. 
Pelipaikkana muut hallit kuin Tali avauskierrosta lukuun ottamatta. 

   
JUNIORISARJA  

Pelataan eri halleissa. Neljä sarjakierrosta. Sarja luodaan ennakkoilmoittautumisten 
mukaan syksyn alussa. 

 
VETERAANISARJAT 3 X 3s. ja 2 X 3s. am. (ikähyvityksin)  

Osallistumisoikeus henkilöllä, jotka täyttävät kalenterivuonna vähintään 60 vuotta. 
 Pelit pelataan keskiviikkoisin Talissa. 

Mahdollisesti osa kierroksista, ns. tasauskierrokset, pelataan kaksinkertaisena. 
 
SENIORISARJA 3 X 3s. am. (luokkatasoituksin, lisäksi naisille + 5p/s.) 
 Osallistumisoikeus henkilöllä, jotka täyttävät kalenterivuonna vähintään 50 vuotta. 

 Pelikierrokset yleensä tuplakierroksina ja pelipaikkana Tali sunnuntai-iltaisin. Alku- ja 
loppukaudella 1 kierros arki-iltana. 

 
TRIOSARJAT 3 X 3s. am. (luokkatasoituksin, lisäksi naisille miesten sarjassa + 8p/s) 

Miesten ja naisten joukkueille. Sarjan pelikierrokset yleensä kaksoiskierroksina. Alku- ja 
loppukaudesta voidaan pelata muutama kierros myös arki-iltoina. Pelipaikkoina muut hallit 
kuin Tali avausta ja päätöstä lukuun ottamatta. 

 
Luokkatasoitukset trio-, 5x5 Eu- ja seniorisarjoissa: M-0, A-5, B-12, C-20 ja D-35. 
 
HUOM! haamumaksut ovat Talin 4-mies/naismestaruussarjoja lukuun ottamatta 10 
€/haamu, kuitenkin vähintään 20 euroa ja enintään 50 euroa. Luovutusmaksut erikseen 
ja viimeisellä kierroksella korotetut, myös haamumaksut. 
 
Ilmoittautumiset sarjoihin pyydetään 26.5.2015 mennessä, 
jonka jälkeen pääsemme tekemään sarjakalenteria ensi kaudelle. Syksyllä emme enää pysty 
ottamaan vastaan jälki-ilmoittautumisia kuin junioreissa ja erittäin harvinaisessa 
poikkeustapauksessa, joten toivomme että ilmoittaisitte osallistumisenne ajoissa.    
Kaikkiin HBL:n sarjoihin osallistuminen edellyttää keilaajalta HBL:n rekisteröitymistä pl. 
farmipelaajat. 
Vanhojen keilaajien rekisteröityminen tehdään alkusyksyn aikana mutta ehdottomasti 1.10. 
mennessä. Uusia pelaajia otetaan vastaan mahdollisimman paljon ja rekisteröityä voi koko 
kauden ajan. 
HUOM! kaudella 2015-2016 lanseerattava Harrastajalisenssi ei oikeuta sarjapelaamiseen! 
 
Farmisopimukset ovat HBL:n sarjoissa voimassa aikaisemmin mainituin rajoituksin. Pelaaja voi 
tehdä rajoitetun farmisopimuksen sellaiseen sarjaan tai pelimuotoon, jossa hänen omalla 
emäseurallaan ei ole omia joukkueita. Esim. veteraani- tai juniorisarjat, mutta miesten ja 
naisten sarjat katsotaan yhdeksi sarjaksi/pelimuodoksi. Nainen ei voi siis pelata 
farmisopimuksella miesten sarjaa, jos seuralla on naisten joukkue samassa pelimuodossa. Jos 
emäseuralla on joukkue po. sarjassa, niin siinä tapauksessa farmisopimuksen voi tehdä 
kattamaan kaikkia HBL:n sarjoja, sarjatasoja ja pelimuotoja. 
Farmisopimus tehdään omalle kaavakkeelle ja maksetaan SKL:lle. 
Kertauksena: kahden seuran yhdistelmäjoukkuetta varten ei tehdä farmisopimusta. 
 
Sarjamaksuihin tulee tarkistuksia kautta linjan lukuun ottamatta mahdollisia alennuksia 
veteraanisarjoihin. Uudet vahvistetut maksut tulevat HBL:n nettisivuille toukokuun lopulla. 
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II-, III- ja muita joukkueita ei voi ilmoittaa sarjaan ilmoittamatta myös I-joukkuetta tai muita 
järjestyksessä ylempänä olevia. I-joukkue on aina sarjassa ylimmällä tasolla oleva joukkue. 
Esim. jos/kun I-joukkue putoaa ja II-joukkue nousee. 

 
Sarjanousut/-putoamiset 
Sarjasta/lohkosta ei voi pudota enempää kuin kolmasosa joukkueista. 10 joukkueen lohkosta 
enintään kolme, 12 joukkueen lohkosta neljä. 
Poikkeuksista kerrotaan erikseen jaettavalla tiedotteella. 
 
Sarjapalkinnot HBL sarjoissa: 
Lähtökohta on että sarjan/lohkon 3 parasta joukkuetta palkitaan, poikkeuksena miesten ja naisten 
mestaruussarjat ja lohkot, joissa 7 joukkuetta tai vähemmän. 
Kaikkien pelimuotojen mestaruussarjojen kolme parasta saavat mitalit. 
 
Sääntöihin voi tulla tarkennuksia 
Tarkistakaa mahdolliset sääntömuutokset ennen kauden alkua. 
 
Keväisin keilailuterveisin 
 
 
Helsingin Bowlingliiton kilpailuvaliokunta 
psta 
 
 
 
 
 
Risto Spora 
toiminnanjohtaja 


