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YHTEYSTIEDOT (kts. päivitetty tieto http://pool.sbil.fi/yhteystiedot/ )
Pool lajipäällikkö

Tommi Lamminaho tommi.lamminaho@gmail.com

Pooltiimin jäsenet

Matti Jokela mkjokela@gmail.com

Kansainvälinen toiminta / Kilpailutoiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisesti / FPT
Divisioonasarjojen yhteyshenkilö

Jori Hätinen jorihatinen@hotmail.com
Divisioonasarjojen yhteyshenkilö

Arto Taavila arto.taavila@gmail.com
Seniorisarja MN40 yhteyshenkilö / Seniori/Naisten/Juniori RG-lista päivitykset

Sami Karttunen sami.lappland@gmail.com
SBIL Nuorisovastaava & valmennus / Kansainvälinen toiminta / FPT

Joni Ahola joni.ahola@gmail.com
SBIL Kilpailukalenterivastaava / Kilpailutoiminta (kilpailuohjekirjat) / FPT

Jiri Marsalo jiri.marsalo@gmail.com
Biljardiyrittäjien yhteyshenkilö

Aino Pehkonen aino.pehkonen@cuepro.fi
Tampereen alueen yhteyshenkilö

Juha Bergius juha.bergius@gmail.com
Turun alueen yhteyshenkilö

Lisäksi mukana:

Mella Frosterus billiardmama@hotmail.com
Naisten biljardin vastaava

Antti Vastapuu antti.vastapuu@saunalahti.fi
Seniorisarja MN50 yhteyshenkilö

Kari Riikonen

Seniorisarja MN60 yhteyshenkilö

Riku Heino rtheino@gmail.com

Finnish Pool Tourin yhteyshenkilö
Finnish Pool Tour tiimin osoite FinnishPoolTour@gmail.com
Lisätietoja Suomen Biljardiliitosta: Suomen Biljardiliitto ry / Markku Ryytty (toiminnanjohtaja)
Radiokatu 20 / 00093 SLU Puh. 0400 638 706 / Email: markku.ryytty@sbil.fi / www.sbil.fi
SBIL Markkinointi Jukka-Pekka Lähdevuori 040 715 5571/ Email: jp.lahdevuori@sbil.fi
Finnish Pool Tour markkinointi Marko Lohtander Email: marko.lohtander@gmail.com

Kaikki Suomen Biljardiliitolle tulevat maksut suoritetaan seuraavalle tilille:
Suomen Biljardiliitto ry Nordea
FI07 2169 1800 0262 97
Maksettaessa on ilmoitettava riittävästi tietoa maksun saajalle siitä, mistä maksusta on kysymys. Eli jos maksetaan
esim. lisenssimaksuja on mainittava lisenssimaksussa mainittu henkilökohtainen viitenumero tai hakijan (pelaajan)
nimi, täydellinen osoite, seura, pääkilpailulaji sekä syntymävuosi. Tai jos maksetaan kilpailumaksua, maksussa on
oltava erittely lisensseistä ja kilpailumaksusta. Erittelyt voi lähettää liiton toimistoon myös sähköpostilla.
Jos maksu on kilpailumaksutilitys liitolle, pitää maksussa mainita kilpailun nimi, päivämäärä sekä eritellä tilityksen
osuus kilpailumaksusta ja muista maksuista.
Pelaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia Suomen Biljardiliitto ry:n kilpailusääntöjä ja –määräyksiä, pukeutumisohjeita
sekä kurinpitomääräyksiä osallistumalla liiton kilpailutoimintaan tai hankkimalla/maksamalla minkä tahansa
kilpailulisenssin.
Kaikki SBiL:n jäsenseurojen jäsenet/pelaajat sitoutuvat noudattamaan SBiL:n ja Suomen Antidopingtoimikunnan
(ADT) asettamia dopingsääntöjä ja määräyksiä. Pelaaja on velvollinen itse ottamaan selvää kulloinkin voimassa
olevista säännöistä ja määräyksistä. Antidopingasioista saa lisätietoa liitosta sekä www.antidoping.fi
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YLEISTÄ
Pool kilpailuohjekirja (Yleinen, Seniorit, Juniorit, Naiset) on laadittu Suomen Biljardiliiton
sääntöjen mukaan ja sitä tulee noudattaa kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa. SBiL
noudattaa yleisesti EPBF:n sääntöjä, joka noudattaa WPA:n (World Pool Association)
sääntöjä.
KILPAILUKUTSUT
Kaudella 2017-18 otetaan käyttöön uusi kilpailuvetopalvelu www.biljardi.org joka tulee
korvaamaan mm. keskustelupalstan käytön. Tästä tulee erikseen vielä ohjeet syksyn aikana. Sitä
ennen
kilpailukutsut
pitää
tehdä
vielä
SBIL:n
keskustelupalstalle
osoitteeseen
http://keskustelu.biljardiverkko.fi. Kutsun voi tehdä tekstimuodossa tai ”graafisesti” ja toki
keskustelupalstalla voi olla vain linkki varsinaiseen kilpailukutsuun johonkin toiseen sivustoon.
Kilpailukutsussa on ilmettävä seuraavat asiat:
-

kilpailun nimi, laji ja osallistumisoikeudet
alkamisaika kellonaikoineen (kaikkina kilpailupäivinä)
pelipaikka/pelipaikat osoitteineen ja puhelinnumeroineen sekä järjestävän seuran nimi
ilmoittautumismenettelyt (puhelimella ilmoittautuminen pitää olla myös mahdollista tekniikan pettäessä)
osallistumismaksu sekä mahdollinen muut kulut.
palkinnot
pöytämäärä
pukeutumistaso (katso: pukeutumisohjeet)
kilpailunjohtaja
muuta huomioitavaa (ajo-opasteet, majoitusvaihtoehdot jne.)

Kilpailukutsut tulee olla julkistettu vähintään 2vk ennen kilpailua (SBIL keskustelupalstalla
kohdassa ”SBiL kilpailut Pool” http://keskustelu.biljardiverkko.fi/viewforum.php?f=16 ja
myöhemmin www.biljardi.org ohjeiden mukaisesti). Kilpailukutsun otsikossa pitää mainita kilpailun
nimi ja sarja, pelimuoto, pvm. ja pelipaikka. Kilpailun järjestäjä voi toimittaa/lähettää
kilpailukutsuja myös muualle parhaaksi näkemällään tavalla.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumismenettely tulee selvästi ilmetä kilpailukutsussa ja annetut aikarajat ovat
ehdottomia. Kilpailujen ilmoittautumisen takaraja on kilpailua edeltävä keskiviikko klo 21:00.
(Poikkeuksena 2-divisioonan, haastajasarjan ja junioreiden kilpailut joissa ilmoittautumisen
takaraja on torstai klo 21:00) Arvonta ja ensimmäisten kierrosten otteluparit pitää olla nähtävillä
internetin kautta viimeistään seuraavana päivänä arvonnasta klo 12 mennessä. Tämä on eduksi
pitkämatkalaisten matkajärjestelyissä ja antaa myös järjestävälle seuralle aikaa tarvittavien
muutoksien toteuttamiseen. Kaikki ilmoittautumiset ovat sitovia ja vastuu on pelaajan ilmoittajalla.
Esim. Jos siis ilmoitat kaverin kilpailuun, eikä hän saavu, olet velvollinen maksamaan hänen osallistumismaksunsa.
Kilpailun järjestäjä ilmoittaa ilmoittautuneen, mutta kilpailuun saapumatta jääneestä pelaajasta liittoon. Liitto perii
saapumatta jääneeltä pelaajalta osallistumismaksun. Vain erityisestä ja todistettavasta syystä esim. sairauden
johdosta tulleet poisjäännit voidaan hyväksyä. Mikäli poisjäänti ei ole hyväksyttävä, voi se johtaa pahimmassa
tapauksessa jopa kilpailukieltoon tai muihin sanktioratkaisuihin.

HUOM! Kauden 2017-18 ensimmäisiin kilpailuihin tullaan ilmoittautumaan
erillisellä internet-lomakkeella ja myöhemmin vain vaihtoehtoisesti sillä pääosin
ilmoittautumiset tehdään www.biljardi.org sivuston kautta jokaisen pelaajan
omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla.
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KILPAILULISENSSI
Kilpailulisenssi on voimassa 1.7.2017-30.6.2018 välisen ajan, eli yhden kauden. Kaikki lisenssit
sisältävät vakuutuksen.
Koko kauden lisenssi:
Aikuiset 60€ / Naiset ja Juniorit (1996) 30€ / yli 70v (1947) 10 €
Syyskausi 2017 (1.7.-31.12.)
Aikuiset 40€ / Naiset ja Juniorit (1996) 20€
Kevätkausi 2018 (1.1.-30.6.)
Aikuiset 40€ / Naiset ja Juniorit (1996) 20€
Kilpailulisenssin aktiivisuuden näkee SBIL:n kotisivuilta (päivittyy maksamisen jälkeen muutaman
päivän viiveellä): http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/lisenssilista/.
Jos pelaaja on maksanut kilpailulisenssinsä juuri ennen kilpailua, on hänellä oltava kuitti
lisenssimaksusta mukana. Kilpailunjohtajan on tarkistettava lisenssit ilmoittautumisten
jälkeen, mutta pelaaja on itse vastuussa, että hänellä on voimassa oleva lisenssi
ennen kilpailun aloittamista.
Kilpailupaikoilla ei oteta enää vastaan mitään lisenssimaksuja, kaikki lisenssimaksut
maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta. Kilpailun
järjestäjä voi auttaa kilpailupaikalla pelaajaa suorittamaan kilpailulisenssimaksun. Lisenssin osto
onnistuu myös esim. älypuhelimella.
HUOM! Myös kertalisenssit maksetaan https://www.suomisport.fi sivuston kautta
etukäteen ennen kilpailua.
Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat saada kilpailulisenssin ja vain SBiL:n jäsenseurojen
jäsenet voivat osallistua liiton kilpailuihin. Lisensseistä saa lisätietoa liiton toimistosta tai
http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/
Pelaaja, joka vaihtaa seuraa kesken kauden, joutuu maksamaan 10€ kilpailulisenssin siirtomaksun.
Seurasiirtoon on lomake liiton nettisivulla. Seurasiirto on tehtävä vähintään kaksi päivää ennen
kilpailuja, joihin pelaaja on osallistumassa.
Huom! Jos pelaaja maksaa lisenssin muuten kuin em. verkkomaksun kautta, on SBIL:n
toiminnanjohtajalle ilmoitettava täydelliset yhteystiedot, syntymäaika tai henkilötunnus ja
pääkilpailulaji. Ilman edellä mainittuja tietoja pelaajaa ei voida rekisteröidä järjestelmään.
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KERTALISENSSI / OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailuihin, joissa ei ole kilpailulisenssipakkoa voi osallistua maksamalla 20 € suuruisen
kilpailukohtaisen
kertalisenssimaksun
https://www.suomisport.fi
sivuston
kautta
etukäteen ennen kilpailua. Naisten ja juniorien (1996) kertalisenssimaksu on 10€. Kertalisenssi
oikeuttaa myös rankingpisteisiin.
Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat pelata kertalisenssimaksulla ja vain SBiL:n jäsenseurojen
jäsenet voivat osallistua liiton kilpailuihin. Poikkeuksena tiettyihin kilpailuihin voidaan antaa
SBIL:n/pooljaoston toimesta ulkomailla kirjoilla oleville henkilöille oikeus osallistua kyseiseen RGkilpailuun ilman lisenssiä ja SBIL:n alaisen jäsenseuran jäsenyyttä.
Kertalisenssillä ei voi osallistua yleisen sarjan SM-kilpailuihin. Poikkeuksena Pari- ja JoukkueSM kilpailut joihin voi osallistua myös kertalisenssillä. Kilpailu- ja kertalisenssin hintoihin sisältyy
Biljardilehti kauden ajaksi. Kertalisenssipelaajan on ilmoitettava täydelliset yhteystiedot kilpailun
järjestäjälle, joka välittää tiedot liittoon raporttien mukana. Haastajasarjan kilpailuihin voi
osallistua ilman lisenssiä ja seuravelvoitetta. Väliaikainen lisenssi ja seurajäsenyys sisältyvät tällöin
osallistumismaksuun kilpailujen ajaksi.
SPONSOREIDEN HANKINTA
Saadakseen kilpailut tuottamaan järjestäjilleen taloudellista tulosta on parasta yrittää hankkia
kilpailuille sponsoreita. Sponsoreiden etsimisessä on syytä ottaa huomioon kilpailun laajuus.
Tavallisten
avointentai
RG-kilpailujen
sponsoreiksi
kannattaa
etsiä
yrityksiä
kilpailupaikkakunnalta, kun taas SM-kilpailuista saattaa olla kiinnostunut suurempikin
maanlaajuinen yritys. Sponsoreiden hankintaa helpottaa lehdistön tai paikallisradion tai jopa
television kanssa sopimus jutun tekemisestä kyseisestä kilpailusta. Yhteistyöstä televisioyhtiöiden
tai Oy Veikkaus Ab:n kanssa on ensin keskusteltava Suomen Biljardiliiton toiminnanjohtajan /
lajipäällikön / markkinointivastaavan kanssa.
KÄYTÖS, PUKEUTUMINEN JA NAUTINTOAINEET
Kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa on noudatettava SBiL:n erillisiä käytös- ja pukeutumisohjeita.
(kts. Lisää http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/)
SBIL pukeutumisohjeet: http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/
SBIL kilpailusäännöt: http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/
Huom! Pelin aikana ei saa nauttia alkoholia, tupakkaa tai mitään huumausaineita. Myöskään
sähkötupakan käyttö ei ole sallittua pelin aikana, vaikka se muuten voi olla pelialueella sallittua.
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JURY
Jokaiseen kilpailuun tulee valita väh. kolmen (3) jäsenen jury, johon kuuluu kilpailujen järjestäjän
edustaja (ei kilpailunjohtaja) ja kahden muun eri seuran edustajat. Juryn jäsenistöön kuuluvat
myös automaattisesti kaikki poolin lajijaoston jäsenet. Juryn jäsenet voivat olla myös kilpailuun
osallistuvia pelaajia. Mikäli juryyn erikseen valittu jäsen poistuu paikalta pysyvästi, tulee
kilpailunjohtajan nimetä hänen tilalle uusi jäsen, ellei lajijaoston jäseniä ole tarpeeksi paikalla jotta
jäsenistön minimimäärä kolme täyttyisi. Jos pelaaja on tyytymätön kilpailunjohtajan tai tuomarin
ratkaisuun, hän voi tehdä kirjallisen vastalauseen kilpailun jurylle. Vastalause on tehtävä
välittömästi, ennen seuraavaa lyöntiä, muuten sitä ei voida ottaa huomioon eikä sitä käsitellä.
Vastalauseen jättämisen yhteydessä on maksettava 20 euron maksu jurylle, joka maksetaan
takaisin, jos vastalause hyväksytään, ellei, maksu tilitetään liitolle. Vastapelaajan ja tuomarin on
kunnioitettava vastustajan pyyntöä pelin keskeyttämisestä, kunnes vastalause on käsitelty.
Vastalauseen käsittelyssä tarvitaan väh. kolme juryn jäsentä tekemään ratkaisu.

kansainvälisten tuomariohjeiden pykälissä 2.25 ja 2.27 on aiheesta lisää.
PISTETAULUT JA OTTELUPÖYTÄKIRJAT
Pistetaulujen käyttö on erittäin suositeltavaa tai minkä tahansa vastaavan tulospalvelun
käyttö jotka helpottavat pelien seurantaa ja otteluiden keston arviointia. Jokaisessa
ottelussa
suositellaan
käytettäväksi
myös
ottelupöytäkirjaa
(ladattavissa: http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/)
Huom! Kaavio on laitettava esille niin että sitä voi pelaajat seurata (kaavio paperiversiona
seinälle/heijastettuna valkokankaalle/fläppi-taulu)
VALAISTUS
Poolin maailmanliitolla WPA:lla on valaistusta koskevat säännöt. WPA:n välinesääntöjen §
15:n mukaan pöydän pinnan tulee joka paikassa saada valoa vähintään 520 luxia. Suomen
biljardiliitto ei omissa kilpailuissaan kuitenkaan pidä tätä ehdottomana vaan se on
enemmänkin vain suositus.
PELAAJIEN ARVONTA JA SIJOITTAMINEN
Pelaajien arvonta ja sijoittaminen suoritetaan aina koko kaaviolla, riippumatta siitä pelataanko
kilpailut yhdessä tai useammassa pelipaikassa. W.O:n jakaminen aloitetaan aina korkeimmalle
sijoitetusta pelaajasta. Jos kilpailussa ohjeen mukaan sijoitetaan esim RG-listan neljä parasta
pelaajaa - nostetaan RG-listan korkeimmalla sijalla oleva pelaaja sijoitetuksi pelaajaksi, jos
varsinainen sijoitettu pelaaja RG-listan mukaan ei ota osaa kilpailuun. Uusi kilpailuvetosivusto
www.biljardi.org tulee käyttöön kaudelle 2017-18. Resultia Solutionsin tekemät kilpailukaaviot on
toki edelleen ladattavissa/käytettävissä SBiL:n http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/ sivustolta, mutta
kaikki poolkilpailut on tarkoitus hoitaa www.biljardi.org kilpailuvetojärjestelmällä. Kilpailuilla voi
olla myös erikoissääntöjä kaavioiden ja sijoittamisien käytöstä ja näistä tarkemmin kunkin
kilpailupykälän kohdalla myöhemmin tässä ohjekirjassa. www.biljardi.org sivuston käytöstä on
esittely ja erilliset toimintaohjeet SBiL:n sivustolla http://www.sbil.fi/?x271935=5339627 ja ne
tarkentuvat myöhemmin myös tähän kilpailuohjekirjaan.
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KILPAILUNJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA VELVOITTEET
Jokaiseen kilpailuun on järjestävän seuran nimettävä kilpailunjohtaja ja hänelle varahenkilö,
varsinkin jos nimetty kilpailunjohtaja itse osallistuu kilpailuun. Kilpailunjohtajan tai nimetyn
varahenkilön on oltava kilpailupaikalla/tavoitettavissa koko kilpailun ajan ja pystyttävä
käyttäytymään kaikissa tilanteissa asianmukaisella tavalla.
Kilpailunjohtajan vastuualue jotka hän tekee joko itse tai huolehtii että joku muu tekee:
-

tarkistaa kilpailukutsu ja vastata sen levittämisestä viimeistään 2vk ennen kilpailua (mieluiten 1kk ennen kilpailua).
hankkia kilpailuun tarvittavat muut toimitsijat, esim. tuomarit / tulospäivittäjät / kuvaajat / stream-vastaava
vastata ilmoittautumisten vastaanottamisesta ja tarkistaa lisenssit
huolehtia että peliolosuhteet ovat kunnolliset ja kilpailun arvon mukaiset (pöydät ja pallot kunnossa yms.)
valvoa kilpailujen sujuvuutta, SBiL:n sääntöjen noudattamista, pelaajien käytöstä sekä pukeutumista
huolehtia että tulokset päivittyvät pelipäivän aikana säännöllisesti internetiin SBiL:n omaan tulospalvelujärjestelmään
www.biljardi.org tai mahdollisesti vielä SBIL:n keskustelupalstalle http://keskustelu.biljardiverkko.fi/.
tilittää SBiL:n osuus kilpailumaksuista sekä kertalisenssien osuus kokonaisuudessaan 7 pv:n sisällä kilpailusta ja lähettää
kilpailuraportti, kertalisenssillä pelaavien pelaajien tiedot.
lähettää tulokset heti kilpailun päätyttyä, esim. 8 parasta STT:n urheilutoimitukseen sport@stt.fi, YLE urheilutoimitukseen
yle.urheilu@yle.fi, teksti-tv@yle.fi, Helsingin Sanomat urheilutoimitus hs.urheilu@urheilu.fi, sekä muille tiedotusvälineille
esim. aamuset@aamuset.fi, nettiurheilu@mtv.fi, toimitus@kaarina-lehti.fi, ts.urheilu@ts.fi, urheilu.aamuposti@media.fi,
urheilu@iltasanomat.fi ja täydelliset tulokset SBIL:n keskustelupalstalle http://keskustelu.biljardiverkko.fi/ (kunnes uusi
kilpailuvetosivusto www.biljardi.org aktivoituu) ja email markku.ryytty@sbil.fi, tommi.lamminaho@gmail.com,
pasi@haaslahti.fi ja joni.ahola@gmail.com

Kilpailunjohtaja on vastuussa tilitettävistä maksuista! SBiL:n osuus brutto summasta on tilitettävä 7 päivän
kuluessa kilpailuista. Maksujen, tulosten tiedottamisen ym. kilpailua koskevien asioiden laiminlyönti vaikeuttaa
kilpailujen saantia kyseisen seuran kohdalla jatkossa.

Kilpailunjohtaja on velvollinen raportoimaan lajipäällikölle/-jaostolle seuraavista syistä:
-

kilpailija myöhästyy kilpailusta/ottelusta enemmän kuin on sallittu tai luovuttaa ottelun ilman hyvää syytä
kilpailija tupakoi tai nauttii alkoholia tai muuta kiellettyä nautintoainetta pelin aikana
kilpailija käyttäytyy muilta osin kilpailusääntöjen tai kurinpitomääräysten vastaisesti

Ennen kilpailun alkamista, kilpailunjohtaja pitää lyhyehkön tervetuliaispuheen, jossa hänen pitää
mm. mainita pelimäärät, tupakointi- ja alkoholijuonnin kiellosta pelin aikana, juryyn kuuluvat
henkilöt sekä erikseen tärkeät asiat. Puheessa pitää myös ilmoittaa montako kierrosta pelataan tai
kellonaika jolloin pelaaminen on tarkoitus siltä päivältä lopettaa.
ALOITUKSET
Kilpailuissa käytetään ns. Tappingia eli käytännössä Magic Rack, NPT yms. poislukien 14.1kilpailut. Tappingin oikea paikka 8- ja 10-pallossa on niin että pakan kärkipallo tulee
pisteelle. 9-pallossa pakan 9-pallo tulee pisteelle.
- Kaikissa kilpailuissa vuoroaloitukset
- 9-pallossa on kitchen rule = vähintään kolmen pallon pitää mennä aloituksesta pussiin tai
tulla aloituslinjan yli. Mikäli näin ei tapahdu, lasketaan ”tyhjäksi aloitukseksi” ja vastustaja
saa päättää kumpi jatkaa.
Kitchen rule ei ole käytössä 2-divisioonan ja haastajasarjan kilpailuissa.
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KILPAILUJEN AIKATAULUT JA PELAAJAMÄÄRÄT
Kilpailunjohtajan tulee laskea kilpailun aikataulu etukäteen. On suositeltavaa, että kilpailut eivät
veny yömyöhään (yli 23:00) ja on ilmoitettava hyvissä ajoin, että ovatko kilpailut mahdollisesti
kaksipäiväiset. Kilpailut alkavat kaikissa yleisissä sarjoissa klo 10:00. Muissa sarjoissa alkamisaika
voidaan määrittää osallistujamäärän ja arvioidun kilpailun keston mukaan. Yleissääntö on, että
viimeiset pelit pitäisi loppua ennen puolta yötä.
8-pallo
Voitot

Pöydät

1-päiväisen raja

yläraja, että pelkkä cup 2-pv

Pelaajamäärä

Pelaajamäärä

5 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

24-28-32-36-40-44-48
50-55-60-65-70-75-80

42-50-58-66-72-80-85
90-95-100-105-110-115-120

6 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

20-24-28-32-36-40-44
46-50-55-60-65-70-75

36-42-48-52-60-72-78
80-84-88-92-96-100-104-108

7 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

16-20-24-28-32-36-40
42-46-48-50-52-54-56

28-32-42-44-48-52-56
60-64-70-76-82-88-94

8 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

12-15-18-21-22-25-28
30-32-40-42-44-46-48

26-28-32-40-43-47-50
55-60-70-72-76-80-85

1-päiväisen raja

yläraja, että pelkkä cup 2-pv

9-pallo
Voitot

Pöydät

Pelaajamäärä

Pelaajamäärä

5 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

30-35-40-45-50-55-60
65-70-75-80-85-90-95

50-56-64-80-86-93-100
108-114-120-126-132-138-144

6 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

25-30-35-40-45-50-55
60-65-70-75-80-85-90

46-52-60-74-80-86-92
98-104-108-114-120-126-132

7 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

20-25-30-35-40-45-50
55-60-65-70-75-80-85

38-42-50-54-68-74-80
84-88-92-98-102-107-112

8 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

16-20-24-28-32-36-40
42-45-48-50-52-54-56

30-36-42-48-52-56-60
68-73-78-83-88-93-98

9 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

14-16-18-21-24-27-30
32-36-40-44-46-48-50

28-32-40-44-48-51-54
57-60-72-78-83-87-90

1-päiväisen raja

yläraja, että pelkkä cup 2-pv

10-pallo
Voitot

Pöydät

Pelaajamäärä

Pelaajamäärä

5 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

26-30-34-38-42-46-50
54-58-62-68-74-80-86

42-48-56-64-74-80-86
92-98-104-110-116-122-128

6 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

24-28-32-36-40-44-48
52-55-58-61-68-72-76

40-46-54-60-70-76-82
88-94-100-105-110-115-120

7 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

18-22-25-28-32-36-42
44-47-50-52-54-56-58

32-40-45-50-55-60-65
74-80-85-90-94-98-102

8 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

15-18-22-25-28-30-32
35-39-42-45-48-50-52

27-30-38-42-46-50-54
58-62-72-78-83-88-92

9 voittoon

06-07-08-09-10-11-12
13-14-15-16-17-18-19

13-15-19-22-24-26-28
30-32-36-40-42-44-46

24-27-30-36-42-45-48
52-55-58-68-74-79-83
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RG-PISTEET
Päivitetään erillisessä liitteessä, joka on ladattavissa Poolin nettisivujen tiedostopankista.
(http://pool.sbil.fi/@Bin/1800341/Pool+RG-pisteet.pdf)

Liitteessä oleviin RG-pisteisiin lisätään jokaisesta kisasta myös yhtä monta lisäpistettä kuin on
osallistujia kyseissä kilpailussa. Tällä vältetään monet tasatilanteet RG-listalla kauden aikana. RGpisteiden osalta jokaisessa sarjassa jätetään huomioimatta kauden (=edellisen vuoden ajan
pelatuista kilpailuista) huonoin kilpailu (RG tai SM). RG-listat:
FPT:
http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/finnish-pool-tour/
Divarit:
http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/divarisarjat/
Haastajasarja: http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/haastajasarja/
HUOM! RG-lista päivitykset muuttuvat kauden 2017-18 aikana www.biljardi.org sivustolle ja päivitykset tapahtuvat
automaattisesti. Tästä tulee lisäinformaatiota kauden 2017-18 alussa ensimmäisten kilpailujen jälkeen. Seuraa SBiL:n
poolsivustoja.

PELAAJAT TASAPISTEISSÄ RG-LISTALLA
Jos rankinglistalla on kaksi tai useampi pelaaja samalla pistemäärällä, sijoittuu paremmalle
sijalle:
1. Pelaaja jolla paras saavutettu pistemäärä yhdestä kilpailusta
2. Pelaaja jolla on toiseksi paras saavutettu pistemäärä yhdestä kilpailusta jne
(esim. Pelaajat A ja B tasapisteissä: A:lla 2*800 pistettä, B:llä 800, 600 ja 200 pistettä -> A sijoittuu korkeammalle.)

Jos tilanne tasan näidenkin kriteereiden jälkeen, suoritetaan tarvittaessa arvonta
LOPPUPOTTI

Kauden 2017-18 päätteeksi RG-listan parhaimmistoa ja muita palkitaan koko kauden
loppupotista muodostuvan summan mukaisesti. Loppupotista vähennetään erikseen yleisten
kilpailujen (SM, Divisioonamestaruus, 1-divisioona ja 2-divisioona) osallistumismaksuista yli
menevät kiinteät palkinnot:
Loppupotti kokonaisuudessaan n. 6000€
(vain arvioita riippuen kauden osallistujamääristä eri sarjoissa)
Palkittavia pelaajia kauden 2017-18 päätteeksi:
Finnish Pool Tour RG-listan 1.-5.
Divisioona RG-listan 1.-4.
Kauden parhaimpia naispelaajia 1.-3.
Kauden parhaimpia junioripelaajia 1.-3.
Kauden parhaimpia senioripelaajia 1.-3.
Kauden yllättäjä / nousija
Ym. mahdollisia specialpalkintoja tai kv-avustuksia

*Pooljaosto määrittelee kauden palkittavat ja palkitsemisien suuruudet kauden tapahtumien perusteella ja
loppupotin kokonaispotin perusteella.
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VOITTOMÄÄRÄT ERI SARJOISSA
RG-kilpailujen voittomäärät
Finnish Pool
Tour
8
9
10
14.1

8
9
10
14.1

8
9
10
14.1

1-divisioona
Esim. alku 5v
ja cup 6v
5–6
6–7
5–6
60 – 100 pist.

2-divisioona
Esim. alku 4v
ja cup 5v
4–5
5–6
4–5
40 – 75 pist.

Haastajasarja
Esim. alku 3v
ja cup 4v
3–4
4–5
3–4
40 – 60 pist.

Divisioonamest.
väh. 5 voittoa
väh. 6 voittoa

Sen MN42
5–6
6–7
5–6
50 – 75 pist.

Sen MN52/62
4–5
5–6
4–5
50 – 75 pist.

Naiset
4–6
4–7
4–6
35 – 75 pist.

Juniorit 16
4–6
5–7
4–6
50 – 75 pist.

Juniorit 18
5–7
6–8
5–7
50 - 75 pist.

6-8 voittoon
7-9 voittoon
6-8 voittoon
75 – 150 pist.

SM-kilpailujen voittomäärät
8
9
10
14.1

yleinen sarja
6–8
7–9
6–8
75 – 150

Naiset
4–6
4–7
4–6
40 – 75

Juniorit 16
5–7
6–8
5–7
50 – 75

Juniorit 18
6–8
7–9
6–8
75 – 100

8
9
10
14.1

Sen MN42
5–7
6–8
5–7
50 – 75 pist.

Sen MN52/62
4–6
5–7
4–6
50 – 75 pist.

Seniori joukkueSM
5–7
6–8

Seniori pariSM
5–7
6–8
5–7
50 – 75 pist.

Joukkuekilpailu
6–8
7–9
6–8
75 – 100 pist.

Pari SM

8
9
10
14.1

ei pelata
6–8
5–7

ei pelata

ei pelata
50 – 75 pist.
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YLEISEN SARJAN KILPAILUT
SM-Kilpailut
Osallistumisoikeus:
Osallistumismaksu:
Ilmoittautuminen:
Lisenssit:

Kaikilla SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä.
50 € (naiset, juniorit ja MN62 seniorit 25 €)
Päättyy kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21.
Kausilisenssi pakko, kts. sivu 5 (kertalisenssi ei käy)

14.1(Straight) SM syksyllä 2017:
- tuplaeliminaatio 75 pisteeseen
- cup (16/32/64) 100 pisteeseen
- semifinaalit ja finaali 100/125 pisteeseen

10-pallo SM talvella 2018:
- tuplaeliminaatio 6-7 voittoon
- cup (16/32/64) 7-8 voittoon

(14.1 ja 10) Pelitapa: Tuplaeliminaatio + cup joihin FPT RG-listan parhaat sijoitetaan seuraavasti:
64/16 cup kaavio: (tulee käyttöön, jos pelaajia on 76 tai alle):
1-8 suoraan 16 cupiin
9-12 pelaamaan pääsystä cupiin
13-16 sijoitetaan kaavioon 1-4 sijoitettujen paikoille

128/32 cup kaavio: (jos pelaajia alle 97):
1-16 suoraan 32 cupiin
17-24 pelaamaan pääsystä cupiin
25-32 sijoitetaan kaavioon 1-8 sijoitettujen paikoille.

128/64 cup kaavio: (jos pelaajia on 97-160):
1-16 sijoitetaan suoraan 64 cupiin rankinglistan mukaan siten, että jokaiselle tulee 1.
kierrokselle W.O. (ts. automaattisesti sijoitus 32 cuppiin)
17-32 sijoitetaan pelaamaan pääsystä cupiin siten, että sijalla 32 oleva pelaaja kohtaa
puhtaalla pelatessaan cup-kaaviossa sijalla 1 olevan, sijalla 31 oleva kohtaa sijalla 2
olevan jne.

256/64 cup kaavio (tulee käyttöön, jos pelaajia on 161 tai enemmän):

1-32 sijoitetaan suoraan 64 cupiin
Ensimmäisenä pelipäivänä pelataan normaali tuplaeliminaatiokaavio mihin ei sijoiteta
pelaajia.

8-pallo SM keväällä 2018:
- tuplaeliminaatio 6-7 voittoon
- cup (16/32/64) 7-8 voittoon

9-pallo SM-alkukilpailu keväällä 2018:
- tuplaeliminaatio 6-7 voittoon
- cup (16/32/64) 7-9 voittoon
- alkukilpailun semifinalistit SM-finaalitapahtumaan

(8- ja 9-pa) Pelitapa: Tuplaeliminaatio + cup joihin FPT RG-listan parhaat sijoitetaan seuraavasti:
32 parasta sijoitetaan ensimmäiselle kierrokselle.
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Palkinnot:

Pokaalit 4:lle parhaalle (SBiL toimittaa mitalit)
Palkinto-osuudet on SM-kilpailuissa kiinteät:
14.1:
1. 800€, 2. 400€, 3.-4. 200€
10-pallo: 1. 1000€, 2. 600€, 3.-4. 300€
8-pallo:
1. 1000€, 2. 600€, 3.-4. 300€
9-pallo:
1. 1400€, 2. 800€, 3.-4. 400€

Rahanjako:

os.maksuista 50e (tai 25e) per osallistuja jakautuu seuraavasti:
Kilpailujen järjestäjä 20%, SBiL 80% (josta 10% loppupottiin)

Kilpailuasu:

EB (edustusasu tai B-taso, kts. tarkemmin pukeutumisohjeet
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)

Muuta:

Yleisen sarjan SM-kilpailussa
saavuttaakseen SM-statuksen.

pitää

olla

vähintään

24

osallistujaa

Mikäli osallistujamäärät putoavat merkittävästi alle odotusten, pooljaosto voi
muuttaa kiinteiden palkintojen summia pienemmäksi. Vastaavasti summia
voidaan myös nostaa, jos osallistujia tulee merkittävästi enemmän.
RG-listat: www.biljardi.org
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Finnish Pool Tour kilpailut
Osallistumisoikeus:

Finnish Pool Tour pelaajilla

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä

Pelitapa:

16 parasta sijoitetaan voimassaolevan FPT RG-listan mukaisesti,
tuplaeliminaatio 64/16cup. Kauden ensimmäiseen kilpailuun
sijoitetaan viime kauden mukaan 16 parasta.
Alkupelit pelataan ensimmäisenä pelipäivänä lauantaina.
16-cup pelataan toisena pelipäivänä sunnuntaina:
klo
klo
klo
klo
klo

Osallistumismaksu:

12:00
13:45
15:30
17:15
19:00

16 Cup
8 Cup
Semifinaali
Finaali
Palkintojen jako

Kausimaksu 400€. Eräpäivä ke.6.9.2017.
Kausimaksu voidaan maksaa myös kahdessa erässä:
1. erä 200€ 6.9.2017 mennessä
2. erä 200€ 31.1.2018 mennessä
Lisäksi FPT pelaajilla pitää olla voimassa oleva kausilisenssi (60€).
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta. Lisenssi sisältää vakuutuksen Kts. lisää sivu 5
Jos pelaaja ei ole maksanut 6.9.2017 (FPT 1. kisan viim. ilm.päivä) joko
ensimmäistä erää tai koko maksua, niin pelaaja menettää optionsa
Finnish Pool Tour pelipaikkaan kaudelle 2017-18. Mikäli kausimaksuun 1.
erän maksaneena sitoutunut pelaaja jättää 2. erän maksamatta - on se
hänen kohdallaan kauden loppuun asti sulkeminen sarjasta.

Rahanjako/Palkinnot:

Kausimaksuista yhden kilpailun osuus on 3600€
1. 1000€ (+ ET-tuki), 2. 600€, 3-4. 300€, 5-8. 150€, 9-16. 100€
Järjestäjälle 400€ (peliolosuhteet yms.)

Kilpailuasu:

EB (edustusasu tai B-taso, kts. tarkemmin pukeutumisohjeet
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)

Rankingpisteet:

Kts. sivu 10 – RG-pisteet
RG-lista: http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/finnish-pool-tour/fpt-ranking
FPT Tourin heikoin RG- tai SM-kilpailu jätetään huomioimatta (viim. 8 kilpailua)

Muuta:

FPT tiimillä on oikeus antaa joillekin pelaajille erillinen osall.oikeus koko
FPT kaudelle tai yhteen osakilpailuun (os.maksu 100€ / ei RG-pisteitä),
mikäli pelaaja täyttää kriteerit taitojensa, tai aikaisempien vuosien
kisamenestyksen perusteella. Esim. 2000-luvun Suomenmestarit /
viimeisen 10v henk.koht. SM-mitalistit tai mestaruussarjassa menestyneet
/ viimeisen 3v pari/joukkue SM-mitalistit tms. hyvä menestys on eduksi
valinnoissa. Kaikki käsitellään FPT tiimin toimesta tapauskohtaisesti.
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1-divisioonan RG-kilpailut (RG1, RG2, RG3, RG5)
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä (ei FPT pelaajille). Maksimissaan 48
pelaajaa per kilpailu Divari RG -listalta + mahdolliset villit kortit.
Osallistumiset myönnetään Divari RG-listan järjestyksessä (tai
tarvittaessa ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli rajakohdassa olevat pelaajat
eivät ole ollenkaan RG-listalla. Myös villit kortit ja muut osallistumisoikeuden
omaavat pelaajat käsitellään RG-listan mukaisessa järjestyksessä).

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä

Pelitapa:

Kahdeksan (8) parasta sijoitetaan voimassaolevan RG listan
mukaan, tuplaeliminaatio 64/16cup tai 32/8cup tai 16/4cup.
Alkupelit pelataan ensimmäisenä pelipäivänä lauantaina.
16-cup pelataan toisena pelipäivänä sunnuntaina (suuntaa-antava):
klo
klo
klo
klo

12:00
13:45
15:30
17:15

16 Cup
8 Cup
Semifinaali
Finaali

tai vaihtoehtoisesti 32 kaaviossa 8-cup sunnuntaina (suuntaa-antava):
klo 12:00 8 Cup
klo 13:45 Semifinaali
klo 15:30 Finaali

Osallistumismaksu:

40€ (naiset, juniorit ja MN62 seniorit 20 €) (+ kausi-/kertalisenssi)

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 22,5%, SBIL 77,5% (josta loppupottiin 10%)
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalin väh. voittajalle ja neljä parasta
palkitaan SBiL:n diplomein.

Palkinnot / kilpailu:

Kiinteät palkinnot: 1. 300€, 2. 200€, 3.-4. 150€ 5.-8. 75€

Kilpailuasu:

EB (edustusasu tai B-taso, kts. tarkemmin pukeutumisohjeet
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)

Rankingpisteet:

Kts. sivu 10 – RG-pisteet (kts. myös FPT-karsinnat sivu 21)

Muuta:

Järjestävällä seuralla on käytössään viisi (5) villiä korttia
järjestämäänsä 1-divisioonan kilpailuun. Osallistumisoikeutta voi
myös anoa kirjallisesti pooljaostolta (hyvissä ajoin).

Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta. Lisenssi sisältää vakuutuksen. Kts. lisää sivu 5

Päivitetty RG-lista: http://www.biljardiverkko.fi/pool-ranking-lista/kilpailut
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.

Lisäksi 1-divisioonan osallistumisoikeuden voi saada, vaikkei RGsijoitus sitä edellyttäisikään seuraavasti:
a) 2-divisioonan osakilpailun voitolla saa osallistumisoikeuden vuoden ajan
kaikkiin 1-divisioonan kilpailuihin.
b) SM-kisoissa sijoittumalla 32 parhaan joukkoon (64 kaaviolla 16 parhaan
joukkoon) saa osallistumisoikeuden vuoden ajan kaikkiin 1-divisioonan
kilpailuihin.
c) Sijoittumalla 1-divisioonan kilpailussa kahdeksan parhaan (divarimestaruus
kisoissa 16 parhaan) joukkoon saa osallistumisoikeuden vuoden ajan kaikkiin 1divisioonan kilpailuihin.
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2-divisioonan RG-kilpailut (RG1, RG2, RG3, RG5)
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä, Finnish Pool Tour pelaajat sekä
Divarin RG-listan 32 parasta eivät saa osallistua 2-divisioonan RGkilpailuihin. Ei ylärajaa osallistumismäärällä.

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä torstaina klo 21 mennessä. (eli keskiviikkona

Pelitapa:

Pelataan samanaikaisesti kahdella eri paikkakunnalla eli osallistujien
määrä voi vaihdella suurestikin. Kaikilla pelipaikoilla oma
tuplaeliminaatio 128/32cup, 64/16cup, 32/8cup tai 16/4cup.

1-divisioonan RG-kilpailun ulkopuolelle jääneillä on vielä aikaa
ilmoittautua 2-divisioonaan tarvittaessa)

Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu” sivu 9

Osallistumismaksu:

30€ (naiset, juniorit ja MN62 seniorit 15 €) (+ kausi- tai kertalisenssi).
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta. Lisenssi sisältää vakuutuksen. Kts. lisää sivu 5

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 22,5%, SBIL 77,5% (josta loppupottiin 10%)
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalin väh. voittajalle ja neljä parasta
palkitaan SBiL:n diplomein.

Palkinnot / kilpailu:

Kiinteät palkinnot: 1. 125€, 2. 60€, 3.-4. 40€

Kilpailuasu:

EB (edustusasu tai B-taso, kts. tarkemmin pukeutumisohjeet:
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)

Rankingpisteet:

Kts. sivu 10 – RG-pisteet
Päivitetty RG-lista: http://www.biljardiverkko.fi/pool-ranking-lista/kilpailut
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.

Muuta:

Osallistujia pitää olla väh. 8, muuten kilpailu peruutetaan. Määrä
pitää olla toteutunut 1h ennen ilmoittautumisrajan päättymistä,
jotta ilmoittautuneet ehtivät vielä mahdollisesti ilmoittautua
tarvittaessa toiseen 2-divisioonan kilpailuun.

17
Haastajasarjan –kilpailut
Osallistumisoikeus:

Avoin kilpailu. FPT pelaajat ja Divarin RG-listan 100 parasta eivät
saa osallistua haastajasarjan RG-kilpailuihin. Ei ylärajaa
osallistumismäärällä.

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä torstaina klo 21 mennessä.

Pelitapa:

Pelataan samanaikaisesti kahdella eri paikkakunnalla eli osallistujien
määrä voi vaihdella suurestikin. Kaikilla pelipaikoilla oma
tuplaeliminaatio 128/32cup, 64/16cup, 32/8cup tai 16/4cup.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu” sivu 9

Osallistumismaksu:

20€ (naiset, juniorit ja MN62 seniorit 10 €) (os.maksu sisältää

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 45%, SBIL 55% (josta loppupottiin 10%)
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalin kilpailun voittajalle ja neljälle
parhaalle SBiL:n diplomit.

Palkinnot / kilpailu:

Tavarapalkintoja / lahjakortteja / kauden
parhaat palkintaan kauden päätteeksi.

Kilpailuasu:

C (vapaa, mutta siisti pukeutuminen)
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/

Rankingpisteet:

Kts. sivu 10 – RG-pisteet

Muuta:

Osallistujia pitää olla vähintään 16, muuten kilpailun voi järjestävä
seura halutessaan peruuttaa. Määrä pitää olla toteutunut 1h ennen
ilmoittautumisrajan päättymistä, jotta ilmoittautuneet ehtivät vielä
mahdollisesti ilmoittautua tarvittaessa toiseen haastajasarjan
kilpailuun.

väliaikaisen kertalisenssin
biljardilehteä)

ja

seurajäsenyyden,

mutta

ei

kokonaisrankingin

Päivitetty RG-lista: http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/haastajasarja/
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.
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Divarimestaruuskilpailut (RG4, RG7)
Osallistumisoikeus:

SBiL jäsenseurojen jäsenillä. Finnish Pool Tour pelaajilla ei
osallistumisoikeutta.

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä

Pelitapa:

16 parasta sijoitetaan voimassaolevan divarin RG-listan mukaisesti,
tuplaeliminaatio 256/64cup, 128/32cup, 64/16cup, 32/8cup tai
16/4cup.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu” sivu 9

Osallistumismaksu:

50€ (naiset, juniorit ja MN62 seniorit 25 €) (+ kausi- tai kertalisenssi)

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 22,5%, SBIL 77,5% (josta loppupottiin 10%)

Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta. Lisenssi sisältää vakuutuksen. Kts. lisää sivu 5

Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit väh. neljälle parhaalle

Palkinnot / kilpailu:

Kiinteät palkinnot:
1. 600€, 2. 350€, 3.-4. 200€ 5.-8. 100€, 9.-16. 50€

Kilpailuasu:

EB (edustusasu tai B-taso, kts. tarkemmin pukeutumisohjeet
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)

Rankingpisteet:

Kts. sivu 10 – RG-pisteet
Päivitetty RG-lista: http://www.biljardiverkko.fi/pool-ranking-lista/kilpailut

Muuta:

Mikäli osallistujamäärät putoavat merkittävästi alle odotusten, pooljaosto
voi muuttaa kiinteiden palkintojen summia. Vastaavasti summia voidaan
myös nostaa, jos osallistujia tulee merkittävästi enemmän.
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Joukkue SM-kilpailu
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä. Joukkueen jäsenten tulee edustaa
samaa seuraa (joukkueessa 2-5 pelaajaa)

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä. Pelaajien
nimet pitää ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. (joukkueelle voi
olla nimettynä varapelaaja)

Pelitapa:

Tuplaeliminaatio + 8cup tai 16cup.
Lajeina 10-pallo, 8-pallo ja 9-pallo
Katso pelien aikataulutus kohdasta
”Voittomäärät eri sarjoissa” sivulta 11.

Osallistumismaksu:

”Kilpailuiden

aikataulu”

sivu

9

ja

120€ / joukkue (+ kerta- tai kausilisenssit). Naiset, juniorit ja MN62
seniorit puoleen hintaan / henkilö.
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta. Lisenssi sisältää vakuutuksen. Kts. lisää sivu 5

Rahanjako:

Palkinnot 50%, Kilpailunjärjestäjä 22,5%, SBIL 27,5% (josta
loppupotin osuus on 5%). Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit väh.
kahdelle parhaalle joukkueelle ja SBIL toimittaa mitalit.

Palkinnot:

Palkinto-osuudesta:
1. 40%, 2. 25%, 3.-4. 17,5%

Kilpailuasu:

E (edustusasu)
Saman joukkueen pelaajilla pitää olla yhtenäinen asu.
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)

Muuta:

Joukkue SM-kilpailussa pitää olla vähintään 8 joukkuetta saavuttaakseen
SM-statuksen.
Peliformaatti muuttui vuonna 2017:
Kierros 1:
Pöytä 1: 9-pallo 6-8 voittoon (doubles eli nelinpeliä vuorolyönnein)
Pöytä 2: 8-pallo 5-7 voittoon (singles eli yksinpeli)
Kierros 2:
Pöytä 1: 10-pallo 5-7 voittoon (singles ja pelaaja ei saa olla sama kuin 8pallon singlessä)
Pelataan 2 pöydällä / ottelu, ja kun jompikumpi joukkueista saavuttaa 2
voitttoa mahdollisesti keskeneräinen peli päättyy. Pelaajat / lajit / ottelu
pitää ilmoittaa ennen ottelun alkamista. Yhdessä ottelussa voi pelata 3-4
pelaajaa ilman luovutusvoittoja, kahdella pelattaessa nelinpeli luovutetaan
automaattisesti.
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Pari SM-kilpailu / Mixed Doubles SM
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä. Pelaajien ei tarvitse edustaa samaa
seuraa, mutta heidän pitää pukeutua yhtenäiseen asuun.

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä.

Pelitapa:

Tuplaeliminaatio + 8cup, 16cup, 32cup tai 64cup.
Lajina 9-pallo vuoroaloituksin (myös joukkueen sisällä)
Katso pelien aikataulutus kohdasta
”Voittomäärät eri sarjoissa” sivulta 11.

Osallistumismaksu:

”Kilpailuiden

aikataulu”

sivu

8

ja

80€ / pari (+ kerta- tai kausilisenssit). Juniorit ja MN62 seniorit
puoleen hintaan / henkilö. (Naiset puoleen hintaan myös Pari SM.)
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta. Lisenssi sisältää vakuutuksen. Kts. lisää sivu 5

Rahanjako:

Palkinnot 50%, Kilpailunjärjestäjä 22,5%, SBIL 27,5% (josta
loppupotin osuus on 5%). Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit väh.
kahdelle parhaalle joukkueelle ja SBIL toimittaa mitalit.

Palkinnot:

Palkinto-osuudesta:
1. 40%, 2. 25%, 3.-4. 17,5%

Kilpailuasu:

EB (edustusasu tai B-taso, kts. tarkemmin pukeutumisohjeet
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)
Kaikilla pareilla pitää olla yhtenäinen peliasu, vaikka
edustaisivat eri seuraa.

Muuta:

Pari SM- ja Mixed Doubles SM-kilpailussa pitää olla vähintään 12 paria
saavuttaakseen SM-statuksen.
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FINNISH POOL TOUR PUTOAMINEN/NOUSEMINEN SEKÄ KARSINNAT:
- Kauden jälkeen Finnish Pool Tour RG-listan 4 heikoiten sijoittunutta putoaa Divariin.
- Divarilistan 4 parasta lunastavat suoraan paikan seuraavan kauden Finnish Pool Tourille
- FPT listan 5-12 heikoiten sijoittunutta pelaavat karsintakilpailun divarilistan 5-12.
sijoittuneiden kanssa (max. 16 pelaajaa) ja joista neljä (4) parasta saa paikan seuraavan
kauden Finnish Pool Tourille.
EDUSTUSJOUKKUEIDEN (YLEINEN SARJA) VALINTAKRITEERIT:
Pooljaosto esittää edustusjoukkueet (miehet, naiset, juniorit, koulupojat, tytöt ja pyörätuolipelaajat) Suomen biljardiliiton hallitukselle, joka tekee valinnoista lopullisen päätöksen.
Suomella toistaiseksi viisi (5) maapaikkaa vuoden 2018 EM-kilpailuihin, joista se 5. pelaajaa saa
pelata tod.näk. vain 8- ja 9-pallon. EM-Valinnat tehdään seuraavassa järjestyksessä kevään 8pallo SM-kilpailujen jälkeen:
1. FPT RG-ykkönen.
2. FPT RG-kakkonen.
3. FPT RG-kolmonen
4. FPT RG-nelonen
5. EM-karsintojen voittaja
Jos ylläolevista joku kieltäytyy niin kaikki siirtyvät listalla ylöspäin ja sen jälkeen seuraavasti:
6. FPT RG-vitonen
7. EM-karsintojen kakkonen
8. FPT RG-kutonen
9. FPT RG-seitsemäs
10. FPT RG-kahdeksas
Tämän jälkeen Pool lajijaosto päättää.
EM-karsinnan speksit kaudelle 2017-18
EM-karsinnan formaatti:
- lauantaina 27.1.2018 alkaen klo 10:00 (kaavio 32/8+) tai 12:00 (kaavio 16/4)
- 10-palloa seitsemään voittoon (paras 13:sta)
- tuplaeliminaatio + cup (16/4, 32/8, 64/16)
- FPT pelaajat sijoitetaan kaavioon
- osallistumismaksu: 50€ + kausi-/kertalisenssi
- rahanjako: 100% osallistumismaksuista EM-joukkueen tukemiseen
- palkinnot: voittaja saa edustusoikeuden syyskauden EM-kilpailuissa vähintään kahteen lajiin (mikäli EM-karsinnoissa on
osallistujia vähintään 13, voittajalle lisäksi 500€ EM-tuki)
- pukeutuminen: EB (edustusasu tai b-taso)

