
HALLIKAUDEN 2017-2018 VIIKKOKISASARJAT 1, 2 ja 3 

 

Tässä viikkokisasarjojen 1, 2 ja 3, aikataulut ja hiukan muuttuneet säännöt: 

 Pelit ovat torstaisin ja niiden lisäksi parillisten viikkojen sunnuntaisin.  

 

Viikkokisasarja 1: torstait 9.11, 16.11, 23.11, 30.11, 7.12, 14.12 

Sunnuntait: 19.11, 3.12, (17.12) 

Finaali sunnuntaina 7.1 

 

Viikkokisasarja 2: torstait 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 22.02 

Sunnuntait: 14.01, 28.01, 11.02 

Finaali sunnuntaina 25.02 

 

Viikkokisasarja 3: torstait 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04 

Sunnuntait: 11.03, 25.03, 08.04  

Finaali sunnuntaina 22.04 

 

Pelit aloitetaan torstaisin klo 18 ja sunnuntaisin klo 11. Torstaisin pelataan 

aikapelinä  50 min + 1 snadi. Sunnuntaisin ei ole aikapelejä. 3 peliä per ilta.  

Ilmoittautuminen to klo 17.45 ja su klo 10.45 mennessä paikan päällä. Pelit 

käynnistyvät heti, kun joukkuekokoonpanot on arvottu.  

Lähtökohtaisesti pyritään pelaamaan duppelina, mutta paikalle tulleiden pelaajien 

lukumäärän mukaan muodostetaan myös trippelijoukkueita tai singeleitä niin, 

että saadaan parillinen määrä joukkueita.  

Ensimmäisellä kerralla joukkueet muodostetaan puhtaasti arpomalla. Siitä 

eteenpäin arvonnoissa käytetään apuna sarjataulukkoa. Jos joukkueita tulee esim. 

6, niin sarjataulukon kuusi ensimmäistä arvotaan eri joukkueisiin. Kolmannesta 

pelistä alkaen arvonnassa käytetään vastaavalla tavalla keskiarvoon perustuvaa 

sijoitusta, joka saadaan jakamalla kaikkien voitettujen otteluiden määrä kaikkien 



osallistumiskertojen lukumäärällä. Näin arpomalla tasoitetaan 

osallistumiskertojen lukumäärästä johtuvaa epäsuhtaa. Keskiarvoa käytetään siis 

vain arvontaan, ei sarjataulukossa sijoittumiseen. 

Pelataan kolme kierrosta swiss-ohjelmaa käyttäen, jolloin kolmen pelatun pelin 

jälkeen ohjelma laittaa joukkueet paremmuusjärjestykseen.  

Pisteiden laskeminen:  

Swiss-taulukon sijoituksen mukaan: Yksittäisestä viikkokisasta joukkueen pelaajat 

saavat tänä vuonna sijoituspisteitä osallistuvien joukkueiden määrä jaettuna 

kahdella.  Jos esimerkiksi kisaan osallistuu kuusi joukkuetta, pisteitä saavat kolme 

ensimmäistä 3-1, jos 12 joukkuetta, kuudelle ensimmäiselle tulee pisteitä 6-1.  

Sijoituspisteet pyöristetään ylöspäin seuraavaan täyteen lukuun. Tämän 

laskutavan avulla tulee kaikista viikkokisoista vielä enemmän samanarvoisia. 

Voitetusta pelistä joukkueen pelaajille tulee 1 piste   

Finaalipeleihin pääsee 12 parasta pelaajaa. Sarjoissa on monta eri viikkokilpailua 

ja niistä viikkokisojen määrän mukaan kahdeksan  (viikkokisat 2 ja 3) ja kuuden 

parhaan (viikkokisa 1) viikkokisan pisteet huomioidaan lopputuloksissa.  

Sarjan lopputuloksissa tasapisteissä olevien sijoitus määräytyy seuraavasti:  

Yhteispisteet 

Voittopisteet   

Pikkupisteet  

Jos finaaliin on estynyt osallistumasta, otetaan listalta seuraavaksi parhaita 

mukaan niin, että 12 pelaajaa pääsee mukaan tavoittelemaan voittoa.  

Finaaliin osallistuville arvotaan pari käyttämällä keskinäisen järjestyksen 

määrittämisessä samaa periaatetta, kuin viikkopeleissäkin kierroksesta 3 lähtien.  

Finaalissa pelataan 3 kierrosta Swissillä (ei aikapeliä), jonka jälkeen pelataan 

välierät 1. vastaan 4. ja 2. vastaan 3. Välierien voittajat pelaavat finaalin ja 

häviäjät pronssipelin.  

 Osallistumismaksu 2 euroa/hlö (+kausi- tai kertamaksu), Jokaisessa viikkokisassa 

voittajat saavat osallistumismaksun HALUTESSAAN takaisin. Muut 

osallistumismaksut menevät kokonaisuudessaan palkintopottiin. Palkintopotista 

osa jaetaan runkosarjan parhaille ja loput finaalin parhaille.  



Sääntömuutokset ovat mahdollisia sarjoissa 2 ja 3, jos tarvetta ilmenee.  

 

Martti 


