
SDL SM-Liiga / Kisailu.net 
 

Pelitapahtuman valmistelu 
 

SDL alaisen kisajärjestäjän ”Kisat ja asetukset” välilehdeltä löytyy nappi jolla luodaan uusi SM-Liigakierroksen 
pelitapahtuma. Tämä on vain viralliseen pelikäyttöön eli liigapohjia ei voi käyttää ainakaan toistaiseksi muuhun. 

 

 

Valitse kierros jolle pelitapahtuma on ja sarjataso. Kaikki kierrokset eivät välttämättä ole auki ja siten valittavissa. 
Lisäksi määritä pelipaikka, eli ravintolan/heittopaikan nimi ja kaupunki. Tallenna. 

 

 

 

  



Jos pelitapahtumaa ei heitetä varsinaisena kierrospäivänä muuta päivämäärä.  
Tarvittaessa voit muuttaa myös heittopaikan nimeä. 

 

 

 

 

Kierros on lukossa mutta voit vielä tarvittaessa korjata/vaihtaa sarjatasovalintaa.  
Valitse lohko ja sen jälkeen kotijoukkue. Vierasjoukkue valitaan automaattisesti otteluohjelman mukaan. 

 

 

Avaa ilmoittautuminen niin kierroksella kyseisessä pelitapahtumassa heittävät voivat käydä lisäämässä itsensä 
osallistujalistalle jo ennakkoon.  

Tämän jälkeen sarjatasoa, lohkoa tai joukkueita ei voi muuttaa. 

 

 

  



Heittäjän ilmoittautuminen pelitapahtumaan 
 

Liigakierros löytyy etusivulta ”SM-Liiga” linkin takaa tai kisakalenterin tulevista kisoista. 

 

Heittäjä valitsee pelitapahtuman johon osallistuu 

 

Ja klikkaa ”Ilmoittaudu kisaan” nappia 

 

SM-Liigaosallistuminen löytyy heittäjän profiilista samoin kuin muutkin kisojen ilmoittautumiset. 



Pelitapahtumapäivä 
 

Kisanvetäjä lisää ne heittäjät jotka eivät ole itse ilmoittautuneet  

 

 

Toista kunnes kaikki jotka heittävät kyseisessä pelitapahtumassa kummassa tahansa ottelussa, jos otteluita on 
useampia, ovat listalla eli myös mahdolliset vaihtopelaajat.  

Määrittäkää kummallekin joukkueelle kapteeni joka pelitapahtuman lopuksi vahvistaa tulokset.  
Kapteenin pitää olla rekisteröitynyt kisailu.net käyttäjä, muut joukkueen heittäjät voivat olla myös 
rekisteröitymättömiä. 

 

 

Vain jos heittäjä ei ole rekisteröitynyt lisää 
käyttäen ”Lisää muu kisaaja” valintaa. 

Lisää nimi muodossa <etunimi> <sukunimi> 

Jos heittäjä on rekisteröitynyt valitse 
nimi hakutuloksista. 



Pelitapahtuman käynnistys 
 

Käytettäessä tablettikirjausta varmista että halutut pelipaikat ovat aktivoituina. Varmista vielä että kaikki 
osalliset ovat listalla ja käynnistä kisa. 

 

 

 

Valitse ”Ottelu 1” ja määritä joukkueiden heittäjät (alasvetovalikko) ja heittojärjestys. 
Järjestystä voi muuttaa rivien nuolilla, tai raahaamalla hiirellä (vasemmalla napilla) riviä ylös/alas. 

 

 

  

Kun heittojärjestys on määritetty aloita 
ottelu alalaidan napista ja vahvista 
aloitus. 

                        



Pelitapahtuman kulku 
 

Pelit pelataan riveittäin ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle, yleisesti pareittain kahdella taululla.  
Tähdellä merkitty heittäjä aloittaa. Tablettikirjauksella aloittaja määritetään automaattisesti. 

Naisten mestaruussarjassa on viimeisenä pelinä joukkuepeli. Tablettikirjauksessa tabletti vaihtaa erän alussa 
oikeat vuorossa olevat heittäjänimet. Paperikirjauksessa heittäjät voi katsoa peliä klikkaamalla. Huomioittehan 
että mahdollinen viimeinen joukkuepelin erä aloitetaan keskusta-aloituksella. 

 

 

Peli(t) laitetaan käyntiin klikkaamalla peliä 

 

 

 

Tablettikirjausta käytettäessä kisanvetäjän ei tarvitse tehdä muuta. 

Paperikirjauksella pelin päätyttyä tulokset syötetään käsin klikkaamalla peliä: 

 

 

 

Tablettikirjausta käytettäessä valitse taulu jolla pelataan 

Vaihda pelin tila ”Peli käynnissä” 

Klikkaa ”Aloita peli” 

Syötä kummankin heittäjän erässä käyttämä 
tikkamäärä ja paljonko heittäjälle jäi jäljelle 
erän mennessä poikki. 

Ohjelmassa on säännöt jotka tarkistavat 
syötteen oikeellisuuden ja antavat 
tarvittaessa virheilmoituksia 

Poikkaisut kenttään syötä isot yli sadan 
poikkaisut (välilyönnillä erotettuina) 

170+ kenttään tulosten määrä haarukassa 
170-179 eli mukaan ei lasketa 180 tuloksia. 

180s kenttään varsinaisten täysien määrä 

Tons kenttään kaikki >= 100 tulokset, eli 
mukaan lukien ne jotka laitettiin 170+ ja 180s 
kenttiin. 



Voit tallentaa keskeneräiset tulokset ”Tallenna muutokset” napilla. 

 

 

Kun tulokset ovat valmiit, käännä peli pois käynnistä ja klikkaa ”Lopeta peli” 

 

 

 

Kun ensimmäisen ottelun pelit on pelattu voidaan siirtyä mahdolliseen toiseen otteluun sarjatasosta riippuen. 

 

 

Toisen ottelun pelit käynnistetään ja pelataan kuten ensimmäisessäkin ottelussa. 

  

Heittojärjestystä ei voi muuttaa toisessa 
ottelussa, mutta jos sarjataso sallii 
pelaajavaihtoja niin ne voidaan suorittaa 
tässä kohtaa vaihtamalla heittäjiä 
alasvetovalikosta. 

 

 

 

 

 

 

Kun mahdolliset heittäjävaihdot on tehty 
voidaan toinen ottelu aloittaa alareunan 
napilla. 



Pelitapahtuman päättäminen 
 

Kun kaikkien otteluiden pelit ovat valmiit kapteenit varmistavat tulosten oikeellisuuden ja että tilastot on 
täytetty asianmukaisesti ja oikein. 

Tästä merkkinä kapteenit vahvistavat lopputulokset omilla tunnuksillaan. 

 

 

Vahvistus tapahtuu joko kirjautuen omalle tilille, menemällä pelitapahtumaan (esimerkiksi oman profiilin 
osallistumisen kautta) ja klikkaamalla ”Kapteenina hyväksyn tulokset” 

 

Vaihtoehtoisesti kapteeni voi syöttää salasanansa kisanvetäjän koneella vahvistaakseen tuloksen 

 

 

Kun kumpikin vahvistus on saatu kisanvetäjä varmistaa että pelitapahtuma päättyy. 

Kaikista ylälaidan napeista tulee löytyä väkäskuvake. Vahvistusten pitäisi tulla automaattisesti mutta sivun 
uudelleen lataamalla mahdollisten ongelmien pitäisi korjaantua. 

 



UKK 
 

Onko väliä missä järjestyksessä heittäjät ovat ilmoittautumislistalla? 

Ei ole, ohjelma ryhmittelee heittäjät ilmoittautumislistalla joukkueen mukaan. Olennaista on että jokainen 
pelitapahtumassa missä tahansa ottelussa heittävä on listalla mukana. Eli myös vaihtopelaajat. 

 

Mitä tarkoittaa tulossyötössä kentät 170+, 180s ja Tons? 

170+ tulosten lukumäärä joka osuu haarukkaan 170-179, eli tämä ei sisällä varsinaisia täysiä eli 180 
tuloksia. 

180s on tuo varsinaisten heitettyjen täysien määrä. 

Yhdessä 170+ ja 180s muodostavat perinteisen ”Maksimit” jota on kysytty mm. vanhassa Excel pohjassa. 

Tons puolestaan on kaikki 100 ja suuremmat tulokset, eli mukaan lukien 170+ ja 180s 

Täydet siis ovat yksi 180s ja yksi Tons. 

 

Mitä sääntöjä Kisailu.net käyttää käsin syötettyjen tulosten tarkistukseen? 

- Erän hävinneen tikkamäärä pitää olla 3:lla jaollinen 
- Tikkamäärien ero ei voi olla yli 3 
- Hävinneen tikkamäärä ei voi olla sama tai suurempi kuin sen joka aloitti erän 
- Voittajan tikkamäärä ei voi olla suurempi kuin sen joka aloitti erän 
- Voittajan tikkaero erän aloittaneeseen pitää olla alle 3 
- Kumpikin 'Jäi' sarake ei voi olla yli 0 eikä k umpikin 'Jäi' sarake ei voi olla 0 
- Erän voittajan tikkamäärä ei voi olla pienempi kuin 9 
- Erän hävinneen tikkamäärä ei voi olla pienempi kuin 6 

On tärkeää noudattaa pöytäkirjan aloitusjärjestystä (aloittaja merkattu tähdellä *) jotta Kisailu.net hyväksyy 
tulokset. 

 

Mitä tehdä jos tabletti jumittaa 

Tabletti pitää pelistä kirjaa paikallisesti. Jos selain jää jumiin sen voi koittaa sulkea ja käynnistää uudelleen. 
Peli jatkuu siitä mihin se jäi. 

Jos tabletin joutuu uudelleenkäynnistämään pelin pitäisi jatkua siitä mihin se jäi. Jos tabletti ei löydä peliä 
voi kisanvetäjä perua digikirjauksen klikkaamalla omalla koneellaan peliä. Popupista löytyy ”Peruuta 
digikirjaus” nappi. 

Kyseisen pelin digikirjausta voidaan jatkaa toisella linkitetyllä tabletilla jolloin peli jatkuu siitä mikä oli 
edellisen tabletin viimeisin nettiin lähettämä tilanne. 

Vaihtoehtoisesti peliä voidaan jatkaa paperikirjauksena kisanvetäjän koneella näkyvästä tilanteesta ja 
loppujen erien tulokset merkitään käsin Kisailunettiin. 

 

  



Käytin Kisailunettiä pöytäkirjan täyttämiseen, täytänkö silti vielä Excelin ja lähetän 
liigasihteerille? 

Jos SM-Liiga ottelupöytäkirja on täytetty Kisailu.netissä joko käyttäen tablettikirjausta tai syöttäen 
erätulokset käsin ei Excel versiota täytetä eikä lähetetä liigasihteerille. 


