
 

 

TenPinCam Cup 2021 
Tutustumisturnaus 

 

KILPAILUSÄÄNNÖT 
 

1. Ajankohta 

Pelipäivät:       10. – 30. kesäkuuta 2021. 

Osallistujien vähimmäismäärä:  10 

Osallistujien maksimimäärä:   Ei rajoitettu 

 

2.  Järjestäjän tiedot 

Osallistujat pelaavat kilpailusarjat haluamassaan keilahallissa, joka on kytketty 
TenPinCam järjestelmään. Järjestelmä koostuu siihen kytketyistä videokameroista 
sekä erillisestä pelaajan sovellukseen täyttämästä pöytäkirjasta jota käytetään tulosten 
rekisteröintiin.  
 
Rekisteröitymällä turnaukseen pelaaja hyväksyy, että hänen keilailuaan katsoo muut 
TenPinCam rekisteröidyt käyttäjät. Osa sarjoista videoineen voidaan myös jakaa 
sosiaalisessa mediassa.  
 
Keilahalli:      Talin keilahallin radat 15 ja 16. 
 
Internet sivu:                          www.tenpincam.com 

 

Sähköposti lisätietoja varten: karina.maslova@tenpincam.com 
 
Radanhoito:      Ei määrätty, pelaajat saavat keilata haluamallaan 

olosuhteella.  

 

Keilahallit:      TenPinCam järjestelmään liitetyt keilahallit 

( lista halleista www.tenpincam.com ) 

 

Tuomari:       Karina Maslova (Latvia)  

 

Kilpailun johtaja:    Kai Virtanen (Finland) 

  



 

 

 

3. Ilmoittautuminen 
 

Kilpailuun voi osallistua 30.6.2021 asti. 
 
 

4. Osallistumismaksu 
 

Osallistumismaksusta vastaa sponsori - TenPinCam.  

Pelaaja vastaa ratamaksusta. Ratamaksu Talin keilahallissa voidaan kattaa myös 
kausikortilla, kesäkortilla tai rannekkeella.  

 

5.  Määräykset 
 
 

5.1. Ikäraja 
 

5.1.1. Osallistujan ikä: Osallistujan tulee olla täyttänyt 18-vuotta. 
 
 

5.2.  Osallistujat 
 
5.2.1. TenPinCam sovelluksen rekisteröidyt käyttäjät, jotka käyttävät sovellusta 
ehtojen mukaan. 
 

 
5.3. Kilpailusäännöt 
 
5.3.1. Sovellukseen rekisteröityneet pelaajat pelaavat 3 sarjaa. Kolmen (3) sarjan tulos 

lasketaan yhteen.  

5.3.2. Sarjat keilataan eurooppalaisella pelitavalla (yhdellä radalla). Kaikki kolme (3) 
sarjaa heitetään keilahallin samalla radalla. Keilahallin tulee olla kytketty TenPinCam 
järjestelmään. Talin keilahallissa pelaaminen on mahdollista radalla 15 tai radalla 16.  

 

5.3.3. Radalla voi kilpailla yksi keilaaja kerrallaan.  
 
5.3.4. Pelaaja voi valita minka tahansa päivän tai kellonajan 10. kesäkuuta ja 30. 
kesäkuuta 2021 välisenä aikana keilahallin aukiolon tai muun käyttömahdollisuuden 
puitteissa. 
 
5.3.5. Kolmen sarjan pelin voi uusia rajattomasti. 
 
5.4. Tasapelisäännöt 

5.4.1. Kolmen sarjan pisteiden ollessa tasan voittaa pelaaja jolla on korkeampi 

viimeinen sarja. Mikäli sekin on tasan voittaa pelaaja jolla on korkeampi toiseksi 

viimeinen sarja jne. 



 

 

   

  5.5. Keilapallot 

Kaikki keilapallot ovat sallittu. Keilapallon pintaa saa muuttaa koska vaan. 

  

5.6. Tekniset vaatimukset  

Kilpailu voidaan suorittaa vain radoilla, jotka ovat kytketty TenPinCam järjestelmään.  

Pelaajat voivat rekisteröityä osoitteessa www.tenpincam.com, tai mobiililaitteen 
sovelluksella, joka on ladattavissa em. nettisivuilta. 

Pelaajan pitää käyttää kilpailussa omaa mobiililaitetta, esim. puhelinta. Sarjat 
valvotaan ja rekisteröidään, joko sivulla www.tenpincam.com tai mobiilisovelluksessa. 
Mobiililaitteen tulee olla yhteensopiva järjestelmän kanssa. Pelajia pyydetään 
varmistamaan toimivuus ja mikäli mahdollista pelaamaan testisarja toiminnan 
varmistamiseksi ja sujuvan käytön oppimiseksi.  

Pelaajan pitää varmistaa, ettei mobiililaitteen akku lopu kesken kilpailun.  

Ennen pelin alkua mobiililaite tulee liittää TenPinCam.com nimiseen langattomaan 
verkkoon, joka löytyy keilahallista. Salasana: TenPinCam.  

 

5.7. Hidas keilailu ja aikalisät. 

TenPinCam järjestelmä asettaa tietyt aikarajat keilailulle. 
 
Jokaiseen ruutuu (10. ruutu mukaanlukien) pelaajalle on annettu 5 minuuttia aikaa. 
Tässä ajassa pelaajan on hyväksyttävä mahdollisen vastustajan ruutu, heitettävä oma 
ruutu, merkattava oma ruutu ja vahvistettava sen tulos. 
 
Mikäli pelaaja ei ehdi vahvistaa ruutua määritetyssä ajassa määrätään pelaajalle 
keltainen kortti.Mikäli pelaaja saa toisen keltaisen kortin saman ruudun tai saman 
sarjan aikana hylätään sarja. 
 
Pelaaja voi pyytää applikaatiosta 5 minuutin aikalisän. Aikalisiä voi pyytää kaksi kertaa 
sarjaan. Aikalisä pyydetään applikaatiossa olevalla napilla.  

 

6. Muut ehdot 

6.1. Pelaaja voi vapaasti valita käytettävän ratahoidon keilahallin tarjoamista 

vaihtoehdoista.  

6.2. Pelaajan tulee käyttää siistiä peliasua 

6.3. Pelaaja voi applikaation kautta tehdä protestin eli esim. pyytää korjaamaan tulosta 

tai muuta virhettä. Korjausta voi pyytää sarjan aikana applikaatiossa olevalla napilla. 

Pyyntö tulee tehdä viimeistään 30. kesäkuuta klo 20:00 Balttian aikaa. Pyyntö 



 

 

käsitellään 48 tunnin aikana.  

6.4. Tuomari, muut osallistujat sekä kaikki TenPinCam rekisteröidyt käyttäjät voivat 
katsoa kaikki kilpailussa keilatut sarjat. 

6.5. Yleisöllä ja muilla pelaajilla on oikeus tehdä protesti mikäli ovat sitä mieltä, että 

sääntöjä ei olisi noudatettu.  

6.6. Tuomari hyväksyy tai hylkää protestoidut sarjat. 

6.7. Lämmittelyaikaa ei ole rajoitettu. Mikäli pelaaja ei vahvista pelin aloitusta 5 minuutin 

aikarajan sisällä hylätään sarja.  

6.8. Muut säännöt löytyvät TenPinCam yleisistä säännöistä. 
 

 

7. Palkinnot  
 
Turnauksen palkinnot lahjoittaa TenPinCam.  
 
1. 30 euroa (pelaajan TenPinCam tilille) 
2. 20 euroa (pelaajan TenPinCam tilille) 
3. 10 euroa (pelaajan TenPinCam tilille) 

 
Palkinnot maksetaan 10. heinäkuuta mennessä. 
 

 

8. Kilpailun järjestäjä 
 

 

TenPinCam yhteistyössä Talin keilahallin kanssa 

 

 

 

 


