
LIEVESTUOREEN  
KALA - JA METSÄMIEHET RY 
 

 

BINGO -PELIN SÄÄNNÖT 
 
 

 1.  Pelin järjestää Lievestuoreen Kala- ja  Metsämiehet ry. 
 

 2.  Pelipaikka on Laukaan kunnan Lievestuoreen kylässä oleva työväentalo. 
 

 3.  Peli toimeenpannaan yhtenä päivänä viikossa Tiistaina  kello 19.00 – 21.30. 
 

 4.  Bingopeli on tilaisuus, johon voi osallistua lunastamalla yhden tai useampia  
      pelilipukkeita. 
 

 5.  Pelissä käytetään numeroituja pelilipukkeita. 
 

 6.  Bingopelin numeroiden satunaisarvonta suoritetaan manuaalisena  
      palloarvontana. Pallot asetetaan tarkistusta varten erilliselle numeroidulle  
      laudalle. 
 

 7.  Arvonta suoritetaan numero kerrallaan. Pelilipukkeeseen merkinnät on tehtävä 
      jokaiseen arvotun numeron jälkeen joko rastilla X tai ympyrällä O. 
 

 8.  Hajarivin Bingo muodostuu, kun samassa ruudukossa on 5 arvottua numeroa. 
      Syntynyt bingo ilmoitetaan manuaalisessa bingossa kuuluvasti ilmoittamalla  
      ”bingo”. Yhden (1 ) rivin bingo muodostuu, kun kaikki samalla vaakarivillä olevat  
      numerot ovat merkitty. Kahden (2) rivin bingo muodostuu, kun samassa    
      ruudukossa on kaksi vaakariviä. Kolmen (3) rivin bingo muodostuu, kun samassa 
      ruudukossa on kolme vaakariviä. 
 

 9.  Pelin hoitaja vastaa bingon tarkastuksesta. Viimeksi arvottu numero on oltava 
      mukana ilmoitetussa bingossa. Muussa tapauksessa bingo on mitätön ja peliä  
      jatketaan , kunnes oikea bingorivi löytyy. Jos kaksi tai useampi pelaaja saa   
      bingon yhtä aikaa, voitto jaetaan tasan tai voittaja ratkaistaan arvalla. Arpoina  
      toimivat pelatut bingopallot. Suuriman numeron nostanut on voittaja. 
      Pelien voitonjako määräytyy pelikohtaisten sääntöjen mukaisesti.  
 

 10.  Pelissä jaettavan kalleimman palkinnon arvo ei saa ylittää sitä summaa, joka     
        lupa-anomuksessa on mainittu.  Muina voittoina voi olla tavaraan oikeuttava 
        lahja- tai ostokortti, jonka arvo saa olla enintään 10 euroa. 
 

 11.  Pelilippujen myynti on suoritettava pelihuoneistossa. 
 

 12.  Peliin saa osallistua vain pelihuoneistossa. 
 

 13.  Pelilippujen hinnat päättää Lievestuoreen Kala- ja Metsämiehet ry:n hallitus. 
 

 14.  Alle 16 -vuotias ei voi osallistua peliin ilman holhoojan suostumusta. 



 
 

15.  Näihin säädöksiin tekee muutoksen Lievestuoreen Kala- ja Metsämiehet ry:n  
       hallitus. 
 

16.  Näitä sääntöjä on kaksi kappaletta, yksi luvan myöntäjällä ja yksi pelin  
       järjestäjällä. 
 
Bingon vastuunalaisena hoitajana 2013 toimii: Kyösti Vesander 
        
 
 
Lievestuore 3.9.2013    HALLITUS  Puh.johtaja Timo Kinnunen 
 
 


