
Kallion talvisarja 2016-2017 

Pelitapa 

Runkosarjassa arvotut peliparit (pääosin duppeleita) 

Finaali suorana cuppina. Finaalia varten runkosarjassa parhaiten sijoittuneet pelaajat valitsevat itselleen peliparin 

edustuskelpoisista pelaajista 

Pelien eteneminen ja peliparit 

 

Runkosarja:  

Käsittää 5 peli-iltaa, joista jokaisena pelataan 3 pelikierrosta 

Pelataan lähtökohtaisesti arvottuina duppeleina. Jos ja kun parit eivät mene tasan, täytetään joukkueita 

trippeleiksi.., kuitenkin siten, että mahdollisimman moni joukkue olisi duppeli.  

Peliparit arvotaan uudestaan jokaiselle kierrokselle niistä pelaajista, jotka ovat ilmoittaneet pelaavansa (huom. 

arvonnassa ei mitään rajaavia ehtoja: kuka tahansa voidaan arpoa kenen tahansa pariksi) 

Aikapeli: pelataan 50 min. + 1 snadi 

Pistelasku: 1) voittojen määrä 2) voittoprosentti 3) tehdyt pisteet 4) arpa 

Finaali: 
Runkosarjan jälkeen pelataan finaali, jossa edustuskelpoisia ovat ne pelaajat, jotka ovat pelanneet vähintään 6 peliä 

runkosarjassa. 

Lähtökohtaisesti finaali pelataan kahdeksan joukkueen suorana cuppina, siten että 8 runkosarjan parasta pelaajaa 

valitsee itselleen peliparin edustuskelpoisista pelaajista (vähintään 6 peliä runkosarjassa) 

puolivälierät: 1-8, 2-7, 3-6 ja 4-5, välierät: 1/8-4/5 ja 2/7-3/6 

Huom! Jos edustuskelpoisia pelaajia ei ole tarpeeksi (16 pelaajaa), finaali pelataan pienemmällä joukkuemäärällä. 

Jos 7 joukkuetta -> runkosarjan 1. suoraan välieriin, 2-7, 3-6 ja 4-5, välierät: 1-4/5 ja 2/7-3/6 

Jos 6 joukkuetta -> runkosarjan 1. ja 2. suoraan välieriin, 3-6 ja 4-5, välierät: 1-4/5 ja 2-3/6 

Jos 5 joukkuetta -> runkosarjan 1., 2. ja 3. suoraan välieriin, 4-5, välierät: 1-4/5 ja 2-3 

Pelipäivät ja -ajat 

Pasilan halli, ilmoitetut perjantait Kallion perjantai-pelien yhteydessä, illan 1. peli alkaa klo 18.00, ilmoittautuminen 

ensimmäiselle kierrokselle loppuu klo 17.50. Mahdollisesti myöhemmin paikalle saapuvat voivat yhä ilmoittautua 

seuraaville kierroksille. Seuraavan kierroksen arvonta pyritään suorittamaan välittömästi edellisen kierroksen 

päätyttyä, jolloin seuraava pelikierros saadaan käyntiin nopeasti. Pyritään siihen, että illan 2. kierros alkaa n. klo 

19.00 ja 3. n. klo 20.00. Pelien loppuessa jo aiemmin, voidaan seuraava pelikierros aloittaa myös aiemmin. Näin 

kolme kierrosta saadaan vedettyä läpi hyvissä ajoin.  

Talvisarjan pelipäivät (alustava):  

1. kierros 11.11. 

2. kierros 2.12. 

3. kierros 13.1. 

4. kierros 10.2. 

5. kierros 17.3. 

Finaali 7.4. 

Voi olla, että erinäisistä syistä (esim. hallin vapaustilanne tai talvisarjan vetäjän estyminen), jotka eivät tällä hetkellä 

tiedossa, jonkun kierroksen pelipäivä tullaan vaihtamaan. Tällöin muutoksesta tiedotetaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. 

Palkinnot 

Kunniaa + mitalit finaalin kolmelle parhaalle joukkueelle 

Pelien vetäjä 

Kimmo 


