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YLEISTÄ
SBIL yleiset kilpailusäännöt ja kaikkien lajien kilpailuohjekirjat on laadittu Suomen Biljardiliiton sääntöjen
mukaan ja niitä tulee noudattaa kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa. Järjestäjien osalta ohjeiden laiminlyönti
SBiL:n alaisissa kilpailuissa vaikeuttaa seuraavan kauden kilpailujen saamista. SBiL noudattaa
kansainvälisten biljardiliittojen sääntöjä.
SBIL:n jäsenseurat, jäsenseurojen jäsenet ja pelaajat sitoutuvat noudattamaan kaikkia Suomen Biljardiliitto
ry:n sääntöjä (mm. kilpailu-, kurinpito- ja pukeutumissäännöt). osallistumalla liiton kilpailutoimintaan tai
hankkimalla/maksamalla minkä tahansa kilpailulisenssin. 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
YHTEYSTIEDOT
Suomen Biljardiliitto ry.
Kara Lajipäällikkö
Markku Ryytty
Jarno Ahola
Toiminnanjohtaja
0453949251
Valimotie 10
jarnoahola@gmail.com
00380 Helsinki
Puh. 0400 638 706
Email: markku.ryytty@sbil.fi
Linkki: Karan lajijaosto
Internet: www.sbil.fi
Pankkiyhteys: FI07 2169 1800 0262 97 (Nordea)
MAKSUT
Kaikki Suomen Biljardiliitolle kohdistuvat maksut maksetaan tilinumeroon FI07 2169 1800 0262 97.
Maksettaessa on ilmoitettava riittävästi tietoa, mistä maksusta on kysymys. Eli jos maksetaan
kilpailumaksua/kilpailutilitystä, maksussa on oltava tieto mistä kilpailusta on kyse sekä mahdolliset erittelyt.
Kaikki erittelyt voi lähettää liiton toimistoon myös sähköpostilla markku.ryytty@sbil.fi
KILPAILULISENSSI
Kilpailulisenssi on voimassa 1.7.2022-30.6.2023 välisen ajan, eli yhden kauden. Kaikki kilpailulisenssit (kausija kertalisenssit) ostetaan ainoastaan verkkopalvelusta osoitteessa https://www.suomisport.fi.
Kilpailulisenssit sisältävät Pohjolan vakuutusturvan. Lue tuoteseloste
Pelaaja on itse vastuussa lisenssin voimassaolosta ja lisenssin maksamisesta. Lisenssi pitää olla maksettuna
ennen kilpailun aloittamista. Lisenssimaksun maksamatta jättämisestä pelaaja voidaan sulkea liiton
kilpailuista ja pelaajan seura voidaan velvoittaa maksamaan puuttuva lisenssimaksu. Minkä tahansa
lisenssin ostamisella pelaaja sitoutuu noudattamaan Suomen Biljardiliitto ry:n kaikkia sääntöjä (mm.
kilpailu-, kurinpito- sekä antidopingsäännöt). Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat saada kilpailulisenssin
ja vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat osallistua liiton kilpailuihin (lajikohtaisia poikkeuksia on hieman).
Lisensseistä saa lisätietoa liiton toimistosta ja päivitetyin lisenssi-informaatio on saatavilla sivulta
http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/. Lisenssin osto tapahtuu sivulta https://www.suomisport.fi.
Kilpailulisenssin aktiivisuuden pelaaja voi tarkistaa kirjautumalla Suomisporttiin.
Pelaajalla on oltava kysyttäessä kuitti lisenssimaksusta mukana osallistuessaan kilpailuun tai mahdollisuus
näyttää lisenssin aktiivisuus kilpailunjohtajalle Suomisportin sivuilta (toimii mm. älypuhelimella).
Kilpailunjohtajan on tarkistettava epäselvät tapaukset lisenssin osalta ilmoittautumisten jälkeen, mutta
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pelaaja on itse vastuussa, että hänellä on voimassa oleva lisenssi ennen kilpailun aloittamista. Kilpailun
järjestäjä voi auttaa kilpailupaikalla pelaajaa suorittamaan kilpailulisenssimaksun. Lisenssin osto onnistuu
myös esim. älypuhelimella. Lisenssin oston yhteydessä pitää pelaajan kohdalla olla tiedossa henkilötunnus,
puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä yhteystiedot (mm. biljardilehteä varten).
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.
Kausilisenssit: (syyskausi 1.7.2022 – 31.12.2022 ja kevätkausi 1.1.2023 – 30.6.2023)
Aikuiset koko kausi
Aikuiset syyskausi
Aikuiset kevätkausi

60€
40€
40€

Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa

Naiset koko kausi
Naiset syyskausi
Naiset kevätkausi

30€
20€
20€

Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa

Juniorit (2001) koko kausi
Juniorit (2001) syyskausi
Juniorit (2001) kevätkausi
Junnulisenssi

30€
20€
20€
5€

Juniorien ja yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Juniorien ja yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Juniorien ja yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Vain pool juniorien ranking- ja kaikkien lajien juniorien/nuorten
SM-kilpailut

Seniorit MN70 koko kausi 10€
(31.12.1952 ja aikaisemmin syntyneet)

Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa

B-lisenssi

Kelpaa mm. poolin haastajasarjassa
sekä muiden lajien erikseen ilmoitetuissa sarjoissa

10€

Kertalisenssit:
Oikeuttaa mahdollisiin rankinpisteisiin siinä missä kausilisenssikin, ellei kyseisen kilpailulajin omissa
säännöissä mainita toisin. Joihinkin kansainvälisen statuksen kilpailuihin pääsee ulkomaalaiset mukaan
kertalisenssillä (ei sisällä vakuutusturvaa). Näistä erikseen tiedot lajikohtaisissa kilpailuohjekirjoissa ja
ostaminen käteisellä on osallistumismaksun yhteydessä mahdollista.
Aikuiset
Naiset
Juniorit (2001)

20€
10€
10€

Yleiset rankingsarjat kaikissa lajeissa
Yleiset rankingsarjat kaikissa lajeissa
Yleiset rankingsarjat kaikissa lajeissa

KÄYTÖS, PUKEUTUMINEN JA NAUTINTOAINEET
Kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa on noudatettava SBiL:n erillisiä käytös- ja pukeutumisohjeita.
Lue 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. Myöskään ylimääräisen
(ei erikseen sallitun) laitteen käyttö (esim. kuulokkeet, radiopuhelin yms.) on kielletty. Kaikki mahdollinen
muu laitteisto pitää hyväksyttää kilpailunjohtajalta. Mikäli kilpailuun osallistuvalla pelaajalla on erillisistä
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syistä johtuen ”porttikielto” kyseisen kilpailun järjestävän pelipaikan tiloihin, pitää kilpailun järjestäjän sallia
pelaajalle poikkeuslupa kilpailujen ajaksi tai esittää anomus lajijaostolle/SBIL:lle osoittaakseen pelaajan
epäkelpoisuuden kilpailuun (esim. mikäli osallistuva pelaaja on vaaraksi muille pelaajille/paikalla oleville
henkilöille).
KILPAILUJEN IKÄLUOKITUKSET
Kilpailuissa on käytössä seuraavat ikäluokitukset vuoden 2022 / 2023 SM-kilpailuissa:
Juniorit PT16
Juniorit PT18
Juniorit/Nuoret MN21

1.1.2006 / 1.1.2007 ja myöhemmin syntyneet
1.1.2004 / 1.1.2005 ja myöhemmin syntyneet
1.1.2001 / 1.1.2002 ja myöhemmin syntyneet

Seniorit MN40
31.12.1982 / 31.12.1983 ja aikaisemmin syntyneet
Seniorit MN50
31.12.1972 / 31.12.1973 ja aikaisemmin syntyneet
Seniorit MN60
31.12.1962 / 31.12.1963 ja aikaisemmin syntyneet
Seniorit MN70
31.12.1952 / 31.12.1953 ja aikaisemmin syntyneet
Seniorit MN80
31.12.1942 / 31.12.1943 ja aikaisemmin syntyneet
(lue lisää: https://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/ikarajat/ )
KILPAILUNJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA VELVOITTEET
Vain SBIL:n jäsenseurat voivat järjestää virallisen SBIL:n alaisen kilpailun. Järjestävän seuran tulee ilmoittaa
kilpailukutsussa kilpailunjohtaja viimeistään 1vk ennen kilpailun ajankohtaa ja varakilpailunjohtaja ennen
kilpailun alkua. Katso lisää kohdasta ”Kilpailukutsut”. 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 1kk ennen kilpailua
- hankkia kilpailuun tarvittavat muut toimitsijat, esim. tuomarit / tulospäivittäjät / kuvaajat / live
streamistä vastaava ym tekniset toimijat.
- vastata ilmoittautumisten vastaanottamisesta ja opastaa tarvittaessa lisenssin hankkimisessa.
- 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 (mahdollisimman reaaliaikaisesti
vähintään
jokaisen
pelatun
kilpailukierroksen
jälkeen)
internetiin
joko
omaan
tulospalvelujärjestelmään, www.biljardi.org, SBIL:n keskustelupalstalle tai muuhun vastaavaan
tulospalvelujärjestelmään.
- tilittää SBiL:n osuus kilpailumaksuista ja muista mahdollisista maksuista kokonaisuudessaan 7 päivän
sisällä kilpailusta ja lähettää kilpailuraportti ja muut mahdolliset tärkeät tiedot.
- lähettää tulokset heti kilpailun päätyttyä sähköpostilla markku.ryytty@sbil.fi sekä info@resulttia.fi
sekä erikseen SBIL:n keskustelupalstalle http://keskustelu.biljardiverkko.fi/. Tulokset on hyvä lähettää
myös omille mediakontakteille.
Kilpailunjohtaja on vastuussa tilitettävistä maksuista! SBiL:n osuus brutto summasta on tilitettävä
seitsemän (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:
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-

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 tervetuliaispuheen, jossa hänen pitää mm. mainita
pelimäärät, tupakointi- ja alkoholijuonnin kiellosta pelin aikana sekä erikseen tärkeät asiat.
Kilpailunjohtajan on tärkeä noudattaa yleisten kilpailusääntöjen lisäksi myös kyseisen kilpailulajin omaa
kilpailuohjekirjaa ja toimia sen annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli pelaajat kokevat, että
kilpailunjohtaja on rikkonut kilpailulajin sääntöjä ja toimintaohjeita, tulee näistä erikseen ilmoittaa
lajipäällikölle tai lajijaoston jäsenille.
KILPAILUKUTSUT
Kilpailukutsut pitää tehdä jokaisesta kilpailusta n. 1kk ennen kilpailuja ja vastuu on kilpailun järjestäjällä.
Resulttia Solutionsin kanssa yhteistyössä rakennettu työkalu www.biljardi.org tarjoaa kilpailunjärjestäjälle
ilmoittautumiskanavan lisäksi myös kilpailukutsun omalle kilpailulleen lisätietoineen. Työkalulla tehtävä
kilpailukutsu on ohjeistettu työkalun ohjeissa. Niissä kilpailuissa, jotka ei ole biljardi.org
kilpailuvetotyökalun alla, pitää kilpailukutsut tehdä manuaalisesti. Manuaalisessa kilpailukutsussa tiedot
syötetään SBIL:n keskustelupalstalle osoitteeseen http://keskustelu.biljardiverkko.fi. Kutsun voi tehdä
tekstimuodossa tai julisteena. Vaihtoehtoisesti keskustelupalstalla voi olla vain linkki varsinaiseen
kilpailukutsuun - johonkin toiseen sivustoon. Kilpailua kannattaa mainostaa myös sosiaalisessa mediassa
mm. lajijaoston alaisilla sivuilla
Kilpailukutsussa on ilmettävä seuraavat asiat:
- kilpailun nimi, laji, osallistumisoikeudet ja alkamisajat kellonaikoineen (kaikkina kilpailupäivinä)
- pelipaikka/pelipaikat osoitteineen ja puhelinnumeroineen sekä järjestävän seuran nimi
- ilmoittautumismenettelyt (www.biljardi.org, keskustelupalsta, puhelin, sähköposti jne.)
- osallistumismaksu sekä mahdolliset muut kulut.
- palkinnot, pöytämäärät, pallot millä pelataan ja pukeutumistaso
- kilpailunjohtaja(t) sekä muuta huomioitavaa (ajo-opasteet, majoitusvaihtoehdot, live stream osoitteet
jne.)
KILPAILUJEN PÄÄTÖSVALTA, TUOMARIT JA VIDEOTARKISTUS
Kilpailuissa ei käytetä enää jurya (poistettu kauden 2021-22 jälkeen). Jokaisen kilpailun ylin päättäjä on
virallinen kilpailunjohtaja ja hänen ollessa jäävi tai estynyt, ylin päättäjä on erikseen nimetty
varakilpailunjohtaja. Kilpailussa voi olla lisäksi käytössä erikseen nimettynä kilpailun ylituomari ja/tai
erikseen ottelukohtaiset pelituomarit. Katso myös myöhemmin kohta ”TUOMARITOIMINTA”
Otteluissa, joissa ei ole tuomaria, vastapuoli toimii tuomarin roolissa eli käytännössä pelaajat itse sopivat
mahdolliset epäselvät tilanteet keskenään. Molemmat pelaajat voivat ottaa yksittäisissä pelitilanteissa
mahdolliset tuomiot tai ratkaisut vastaan myös kolmannelta osapuolelta, jos se sopii molemmille pelaajille
(ennen lyöntiä). Mikäli ottelussa tulee kiistatilanne jota pelaajat/ottelun tuomari ei pysty ratkaisemaan,
siirtyy päätäntävalta pelaajien tai ottelun tuomarin toimesta kilpailun ylituomarille. Mikäli ylituomari ei
pysty asiaa ratkaisemaan tai ylituomaria ei kilpailussa ole, lopullisen päätöksen tekee kilpailunjohtaja tai
varakilpailunjohtaja. Kilpailunjohtajalla on mahdollisuus konsultoida asiaa lajipäällikön tai lajijaoston
jäsenien kanssa. Tämä päätös on lopullinen.
Kaikissa tuomiotilanteissa, oli sen sitten tehnyt vastustaja, tuomari tai kolmas osapuoli, voi tarvittaessa
tuomion kyseenalaista kilpailun ylituomarille tai kilpailunjohtajalle. Kilpailunjohtajan kuuluu myös puuttua
huomatessaan epäselviin tai muuten väärin toimittuihin tilanteisiin turnauksen aikana. Sama koskee myös

6
lajipäällikköä ja lajijaoston jäseniä, joilla on velvollisuus huomauttaa turnauksen epäkohdista
kilpailunjohtajalle tai väärin toimiville henkilöille.
Kilpailuissa / Otteluissa, joissa otteluiden kuvaaminen on toteutettu, on kilpailun järjestäjällä mahdollisuus
tarjota epäselvissä tapauksissa videotarkistus. Mikäli videotarkistus on mahdollinen, pitää se olla ilmoitettu
pelaajille kilpailujen aikana. Pelaajat / Tuomarit voivat epäselvän tilanteen sattuessa tehdä pyynnön
ylituomarille tai kilpailunjohtajalle ja tarkistaa epäselvä tilanne videolta. Kilpailunjohto tekee päätöksen
tapauskohtaisesti, tarkistetaanko tilanne videolta vai ei. Videolta mahdollisen tuomion suorittaa joko
ottelun tuomari, ylituomari tai kilpailunjohtaja. Mikäli pelaajaa käyttää videotarkistuspyyntöä
aiheettomasti, voidaan hänelle kilpailunjohtajan toimesta langettaa varoitus tai mahdollinen hylkäys
kyseisestä ottelusta epäurheilijamaiseen käytökseen vedoten. Videotarkistuksen ei ole pakko olla
mahdollista, vaikka ottelu kuvataan. Päätöksen tekee kilpailun järjestäjä yhteistyössä lajijaoston kanssa.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumismenettely tulee selvästi ilmetä kilpailukutsussa ja annetut aikarajat ovat ehdottomia.
Kilpailujen ilmoittautumisen takaraja on normaalisti kilpailua edeltävä keskiviikko klo 21:00. (Poikkeuksena
Yleiset-, Pari- ja Joukkue SM kilpailut joihin ilmoittautumisen takaraja voi olla tarvittaessa jo kilpailua
edeltävä maanantai. Ilmoittautumisajat voivat muuttua tai sisältää poikkeuksia kilpailu-/sarjakohtaisesti.
Ilmoittautumiset tehdään pääosin kilpailuvetojärjestelmä biljardi.org kautta, jonka alta löytyy oma
ilmoittautumissivu kilpailuineen: https://www.biljardi.org/ilmoittautuminen/. Järjestelmä tarkistaa myös
lisenssit Suomisportin alta. Kaikki ilmoittautumiset näkyvät tätä kautta reaaliajassa ja ne kilpailut, jotka ei
ole vielä biljardi.org alla, käyttävät keskustelupalstaa.
Arvonta ja ensimmäiset otteluparit pitää olla julkistettu ilmoittautumisen loputtua viimeistään seuraavana
päivänä
klo
12:00
(tulospalvelussa
www.biljardi.org,
SBIL:n
keskustelupalstalla
http://keskustelu.biljardiverkko.fi/ tai muussa vastaavassa). Tämä on eduksi pelaajien matkajärjestelyissä ja
antaa myös järjestävälle seuralle aikaa tarvittavien muutoksien toteuttamiseen. Kaikki ilmoittautumiset
ovat sitovia ja vastuu on pelaajan ilmoittajalla.
OSALLISTUMISMAKSUT JA PALKINNOT
Jokaisen kilpailun kohdalle on merkitty kilpailukohtainen osanottomaksu ja palkintojen jako ohjeistus.
Tavarapalkintoja ei saa vähentää palkintoprosenteista. Kilpailut ja niihin kuuluvat säännöt on kuvattu
tarkemmin jokaisen lajin ja sarjan omassa kilpailuohjekirjassa. Erikoistilanteissa pitää maksuista ja
palkinnoista sopia erikseen lajijaoston kanssa. Kun pelaaja on maksanut tapahtuman/kilpailun
osallistumismaksun, hän suostuu samalla siihen, että kyseisen tapahtuman tai kilpailun tulokset,
tulosluettelo, kuva ja videokuva voidaan julkaista reaaliaikaisesti (esim. Live Scoring tai Live Streaming) tai
jälkikäteen Internetissä, lehdessä tai muissa medioissa.
LUOVUTUS
Mikäli ottelun alkaessa toinen pelaajista ei ole paikalla 15 min ottelun ”huutamisesta”, niin se tulkitaan
tahalliseksi luovutukseksi ja paikalla oleva pelaaja voittaa ottelun automaattisesti. Mikäli ottelun alkaessa
kumpikaan pelaajista ei ole paikalla 15 min ottelun ”huutamisesta”, tulkitaan se molempien osalta
tahalliseksi luovutukseksi. 15 min odotusaika on SBIL:n yleinen odotusaika ja sen noudattamisesta vastaa
kilpailunjohtaja maalaisjärkeä käyttäen. Esim. Mikäli pelaajan tiedetään olevan poissa, ei 15min
odotusaikaa ole syytä noudattaa. Pelaaja, joka saapuu 10-15 min pelin huutamisen jälkeen, ei ole
oikeutettu harjoitteluun vaan peli tulee aloittaa välittömästi. Mikäli pelaaja luovuttaa minkä tahansa
ottelun tahallaan, ei hän ole oikeutettu kyseisen kilpailun RG-pisteisiin eikä palkintoihin vaan hänet
hylätään (= pisteet nollataan kilpailun osalta). Kaikki luovutukset pitää olla raportoituna
kilpailuraportissa/kilpailunjohtajan
tiedotteessa
ennen
kuin
hylkäys
voidaan
vahvistaa.
Vakavissa/toistuvissa tapauksissa luovutukset voivat johtaa myös kurinpidollisiin toimeksiantoihin.
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VALAISTUS
Biljardissa eri kansainvälisillä liitoilla on eri säännöt valaistuksien suhteen. Suomen biljardiliitto ei omissa
kilpailuissaan kuitenkaan pidä mitään rajaa ehdottomana vaan ainoastaan suosittelee, että kaikissa
kilpailuissa valaistus olisi vähintään 300 luxia.
PELAAJIEN ARVONTA
Arvonta suoritetaan puolueettomilla arvontavälineillä, esim. kilpailukaavion arvontatyökalulla tai
biljardi.org tulospalvelujärjestelmällä, kun se on käytettävissä. RG- ja SM-kilpailuihin sijoitetaan pelaajia
kilpailukohtaisesti. Kilpailuissa pelaajat pelaavat yhdessä lohkossa ellei toisin määritellä. Kts. lisää
”KILPAILUT”. Lisätietoja karajaostolta.
KILPAILUJEN AIKATAULUT JA PELIEN VÄLIT
Kilpailunjohtaja määrittää kilpailujen aikataulun ilmoittautumisajan päätyttyä, kun lopullinen pelaajamäärä
on tiedossa. Määritettäviä asioita ovat: ”Ensimmäisen kierroksen pelien aloitusajankohdat ja mahdollisesti
myös kokonaisarvio kilpailun kestosta”. On ilmoitettava mahdollisimman aikaisin, että ovatko kilpailut yksivai kaksipäiväiset.
Kahdella ensimmäisellä pelikierroksella kilpailujen järjestäjät voivat peluuttaa pelipareja parhaaksi
näkemässään järjestyksessä, kunhan asiasta on selkeästi ilmoitettu. Peluutusjärjestystä voi perustella mm.
pitkän matkalaisten aikatauluilla. Tärkeintä on, että peliparit ovat selkeästi näkyvissä
peluuttamisjärjestyksessä, jotta kaikki pelaajat ovat tietoisia mahdollisista erikoisjärjestelyistä.
PELAAJAT TASAPISTEISSÄ RG-LISTALLA
Jos Karan rankinglistalla (https://www.sbil.fi/kara/kilpailutoiminta/) on kaksi tai useampi pelaajaa samalla
pistemäärällä, ratkaisee sijoituksen ensin koko kauden keskiarvo ja sen jälkeen viimeisimmän RG-kilpailun
keskiarvo. Mikäli keskiarvot ovat tasan (3 desimaalia), ratkaistaan sijoitus sen hyväksi, kummalla on
parempi sijoitus yksittäisessä kilpailussa, sen jälkeen toiseksi paras jne.
TUOMARITOIMINTA
Kilpailunjohtaja voi ohjeistaa edellisen pelin hävinnyttä jäämään tuomariksi seuraavaan peliin tai käyttää
jotain toista oman seuran edustajaa ja/tai ketä tahansa tuomariksi kelpaavaa henkilöä.
Tuomarin (=Kirjurin) vastuulla hoitaa:
- Pelin ”tuomarointi” eli ymmärtää karan säännöt
- Pisteiden ja lyöntivuorojen merkitseminen
- Lyöntikellon käyttö ja siihen liittyvät toimenpiteet
- Pelituloksen ilmoitus välittömästi pelin päätyttyä
- Ilmoittaa epäselvissä tilanteissa asiasta kilpailunjohtajalle ja/tai kilpailun ylituomarille.
Poikkeustapauksessa ottelun voi pelata läpi ilman tuomaria, jolloin lyöntiaikakello ei ole voimassa
kyseisessä ottelussa. Kilpailunjohtaja määrittää tuomarin tarpeellisuuden tapauskohtaisesti.
TAUKO PELIN AIKANA JA TEKNINEN AIKALISÄ
Tauko on kestoltaan max. 5 min. ja sen saa pitää yhden kerran per pelaaja/joukkue ottelun aikana (ellei
kilpailunjohtaja toisin ole määrittänyt). Tuomarin tai kilpailunjohtajan kuuluu tarvittaessa huomauttaa
pelaajille, kun tauko on päättynyt, jolloin pelaajien kuuluu viipymättä jatkaa otteluaan. Kilpailun luonteen
perusteella kilpailunjohtaja voi kuitenkin tarvittaessa muuttaa taukokäsitteitä parhaan näkemyksensä
mukaisesti, mutta näistä on mainittava avauspuheessa. Kumpikin pelaaja saa olla myös vastustajan
aikalisän aikana tauolla. Jos kilpailujen sujuva läpivienti sitä vaatii, on kilpailunjohtajalla mahdollisuus evätä
tauot kokonaan tai kierroksittain (esim. kaksi ensimmäistä kierrosta ilman taukoja).
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Pelivälineen (kepin) mentäessä vahingossa rikki pelin aikana, pelaajalle sallitaan erikseen 15 min. tekninen
aikalisä pelivälineen korjaamista varten. Tahallinen pelivälineen hajottaminen ei kuitenkaan oikeuta
tekniseen aikalisään. Pelivälinettä ei voi huoltaa teknisen aikalisän verukkeella (esim. vaihtaa kulunut
nahkaa uuteen jne.).
KILPAILUT
RG-kilpailuja pelataan kausittain sovittu määrä kilpailuja karan mestaruussarjassa. Lisäksi pelataan vielä
erikseen SM-kilpailu (+mahdollinen finaalitapahtuma) ja Pari SM-kilpailu. SM-kilpailusta jaetaan myös RGpisteitä. Pari SM-kilpailussa parien ei tarvitse edustaa samaa seuraa, mutta heidän tulee pukeutua
samanlaisiin asusteisiin. Kauden aikana saatetaan pelata myös muita karakilpailuja. Seuraa
kilpailukalenteria: https://www.sbil.fi/kara/kilpailutoiminta/
Kaikissa kilpailuissa käytetään karan kilpailutoimintaan erikseen rakennettua lohkokaaviota ellei toisin
mainita. Normaalisti on vain yksi lohko kaikilla, mutta pelaajien pelimäärät ja turnauksen mahdolliset
playoff-ottelut riippuvat pelaajamääristä. Pelaajamäärästä riippuu myös, käytetäänkö kilpailussa 4, 8 vai 16
cup. Kilpailuissa samalla kierroksella pudonneiden pelaajien keskinäinen sijoitus ratkaistaan juuri sen
kyseisen kierroksen (lohko, playoff, cup, semifinaali) keskiarvon perusteella (ei kilpailun kokonaiskeskiarvon
perusteella). Esim. cupissa/semifinaalissa hävinneiden pelaajien keskinäisen paremmuuden ratkaisee juuri
semifinaaliottelun keskiarvo.
KILPAILUFORMAATTI
Lohkovaihe + pudotuspelit
Pudotuspelit
Kilpailuvaihe
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6-8 pelaaja

P1
P2

Playoff

8 Cup

4 Cup
Finaali

9-12 pelaajaa

13-16 pelaajaa

3. vs. 6.
4. vs. 5.

C1
C2
C2
C4
S1
1. vs. 4.
S1 1. vs. P2* S1
S2
2. vs. 3.
S2 2. vs. P1* S2
F1 S1* vs. S2* F1 S1* vs. S2* F1

17-20 pelaaja
P1
P2

1. vs. 8.
2. vs. 7.
3. vs. 6.
4. vs. 5.
C1* vs. C4*
C2* vs. C3*
S1* vs. S2*

C1
C2
C3
C4
S1
S2
F1

21-24 pelaaja
P1 5. vs. 12.
7. vs. 10. P2 6. vs. 11.
8. vs. 9.
P3 7. vs. 10.
P4
8. vs. 9.
1. vs. P2* C1 1. vs. P4*
2. vs. P1* C2 2. vs. P3*
3. vs. 6.
C3 3. vs. P2*
4. vs. 5.
C4 4. vs. P1*
C1* vs. C4* S1 C1* vs. C4*
C2* vs. C3* S2 C2* vs. C3*
S1* vs. S2* F1 S1* vs. S2*

SIJOITTAMINEN
•
•
•
•

8-12 pelaajaa
13-16 pelaajaa
17-20 pelaajaa
21-24 pelaajaa

RG-listan 2 parasta
RG-listan 3 parasta
RG-listan 4 parasta
RG-listan 5 parasta

Lohkovaiheessa pelaajat pelaavat yhdessä lohkossa, jossa arvotaan kaksi peliä jokaiselle pelaajalle. RGlistan parhaat pelaajat sijoitetaan jotta kärkipelaajat eivät kohtaa heti kilpailun alussa. Lohkovaiheen
sijoitukset määräytyvät ensisijaisesti pisteiden perusteella ja toissijaisesti kokonaiskeskiarvon mukaan.
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Mikäli pisteet ja kokonaiskeskiarvot ovat tasan (kolmen desimaalin tarkkuudella), ratkaistaan sijoitus sen
pelaajan hyväksi, joka on voittanut keskinäisen ottelun (jos sellainen on pelattu). Jos edelleen pelaajat ovat
tasoissa katsotaan sijoitus yksittäisen keskiarvon, sarjan tai arvonnan perusteella, tässä järjestyksessä.
Parhaat etenevät seuraavaan vaiheeseen:
RG-PISTEET
Määritellään pelaajamääräkohtaisesti ja samat pätevät myös SM-kilpailussa. RG-pisteet eivät nollaudu
uuden kauden alkaessa vaan uusi kausi alkaa samoista RG-pisteistä, johon edellinen kausi päättyi. Käytössä
on siis ns. kiertävä RG-järjestelmä, jossa korvataan edellisen kauden vastaavan kilpailun pisteet.

Sij.

SBiL:n RG-pisteet
Pelaajamäärä
15 16 17
160 160 160
130 130 130
110 110 110
100 100 100
80 80 80
70 70 80
60 60 70
50 50 70
40 40 60
30 30 60
20 20 40
10 10 40
5
5
20
5
5
20
5
5
10
5
10
5

8
9
10 11 12 13 14
18 19 20
1
160 160 160 160 160 160 160
160 160 160
2
120 130 130 130 130 130 130
130 130 130
3
80 110 110 110 110 110 110
110 110 110
4
60 100 100 100 100 100 100
100 100 100
5
40 80 80 80 80 80 80
80 80 80
6
20 60 60 60 60 70 70
80 80 80
7
20 40 40 40 40 60 60
70 70 70
8
20 20 20 20 20 50 50
70 70 70
9
10 10 10 10 40 40
60 60 60
10
10 10 10 30 30
60 60 60
11
10 10 20 20
40 40 40
12
10 10 10
40 40 40
13
5
5
20 20 20
14
5
20 20 20
15
10 10 10
16
10 10 10
17
5
5
5
18
5
5
5
19
5
5
20
5
21
22
23
24
suuremmilla pelaajamäärillä kuin 24, pisteytykset muokkautuvat samassa suhteessa

21
160
130
110
100
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
5

22
160
130
110
100
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
5
5

23
160
130
110
100
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
5
5
5

24
160
130
110
100
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
5
5
5
5
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KILPAILUT: MESTARUUSSARJAN RG-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

Kaikilla SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä.

Osallistumismaksu:

30 € / RG (MN21 ja naiset 15€)

Lisenssit:

Kausilisenssi ja kertalisenssi.
Huom!
Kaikki
lisenssit
pitää
olla
maksettuna
etukäteen
https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta ennen kilpailun
aloittamista. Lue lisää: http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/

Pelitapa:

Alkupelit (2 kierrosta) + Cup. Katso: ” KILPAILUFORMAATTI”
Alkukierrokset 15-20 karaan ja cup 20-30 karaan.

Rankingpisteet:

On kuvattu kappaleessa ”RG-PISTEET”.

Palkinnot:

Palkinto-osuudesta (60%) kilpailuissa
12 pelaajaa tai enemmän: 1. 50 %, 2. 25%, 3. 12,5% 4. 12,5%
9-12 pelaajaa: 1. 50 %, 2. 30%, 3. 20%
8 pelaajaa tai vähemmän: 1. 65%, 2. 35%
Kilpailujen järjestäjä hankkii kilpailun 1-2 parhaalle pokaalit / palkinnot.

Rahanjako:

Kilpailujen järjestäjä
SBiL
Palkinnot

Kilpailuasu:

EB (kts. tarkemmin liiton pukeutumisohjeet
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)

Muuta:

Kilpailuissa käytössä peliaikakellot ja lyöntiaika on 40-50s. ja mahdollisesti
myös lyöntivuororajat jotka ilmoitetaan kilpailukohtaisesti.
Kausilisenssi (60€) tai
http://www.suomisport.fi

30 %
10 %
60 %

kertalisenssi

(20€)

pitää

maksaa

erikseen
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KILPAILUT: SM-KILPAILU
Osallistumisoikeus:

Kaikilla SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä

Osallistumismaksu:

50 € (MN21 ja naiset 25€)

Lisenssit:

Kausilisenssi (kertalisenssi ei riitä)

Pelitapa:

Alkupelit (2 kierrosta) + Cup. Katso: ” KILPAILUFORMAATTI”
Alkukierrokset 20-25 karaan ja cup 25-30 karaan.

Rankingpisteet:

On kuvattu kappaleessa ”RG-PISTEET”

Palkinnot:

Palkinto-osuudesta
1. 50 %, 2. 25%, 3.-4. 12,5% 3.-4. 12,5%
SBIL huolehtii kilpailuun 3-4 parhaalle pokaalit ja mitalit. Mitä enemmän
palkintoprosenttien ulkopuolelle jääville pelaajille (esim. sijoille 5-8 ja
pisimmän sarjan tehneelle), on tarjolla tavarapalkintoja järjestävän seuran
puolesta, niin sitä arvokkaammaksi kilpailu mielletään.

Rahanjako:

Kilpailujen järjestäjä
SBiL
palkinnot

Kilpailuasu:

EB (kts. tarkemmin liiton pukeutumisohjeet
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)

Muuta:

Kilpailuissa käytössä peliaikakellot ja lyöntivuororajat
SM-kilpailusta jaetaan RG-pisteitä RG-kilpailujen tapaan.
Yleisen sarjan SM-kilpailuissa pitää olla vähintään
saavuttaakseen SM-statuksen.

25 % (30% jos ei erillistä SM-finaalitapahtumaa)
20 % (10% jos ei erillistä SM-finaalitapahtumaa)
55 % (60% jos ei erillistä SM-finaalitapahtumaa)

16

osallistujaa
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KILPAILUT: PARI SM-KILPAILU
Pelitapa:

Määritellään kilpailukohtaisesti. Nelinpelinä vuorolyönnein. Pelaajien ei
tarvitse edustaa samaa seuraa mutta molempien pitää edustaa jotain SBiL:n
alaista jäsenseuraa.

Osallistumismaksu:

30€ / hlö (alle 21 -vuotiaat ja naiset 15€)

Lisenssit:

Kerta- tai Kausilisenssi

Palkinnot:

Palkinto-osuudesta (60%)
1. 50 %, 2. 30%, 3. 20%
Kilpailujen järjestäjän kuuluu hankkia kilpailuihin finalisteille pokaalit. SBIL
järjestää mitalit kolmelle parhaalle parille (pronssiottelu pelataan erikseen). Ja
mitä enemmän palkintoprosenttien ulkopuolelle jääville pelaajille (esim.
sijoille 5-8 ja pisimmän sarjan tehneelle parille), on tarjolla tavarapalkintoja,
niin sitä arvokkaammaksi kilpailu mielletään.

Rahanjako:

Kilpailujen järjestäjä
SBiL
palkinnot

Kilpailuasu:

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

Muuta:

Kilpailuissa käytössä peliaikakellot ja lyöntiaika on 40-50s. ja mahdollisesti
myös lyöntivuororajat.

30 %
10 %
60 %

Ei RG-pisteitä
Pari SM-kilpailussa pitää olla vähintään 8 paria saavuttaakseen SM-statuksen.
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KANSAINVÄLISTEN KILPAILUJEN EDUSTUSPELAAJIEN VALINTAKRITEERIT
Lajipäällikkö tai lajijaoston jäsen(et) esittää edustuspelaajat liiton hallitukselle.
Hallitus tekee valinnoista lopullisen päätöksen (=antaa siunauksen lajijaoston tai -päällikön valinnoille).
Ensisijaisesti Karan EM- tai PM-edustaja valitaan sen hetkisen RG-listan perusteella niin, että RG-listan
ensimmäisellä on ensisijainen osallistumisoikeus. Mikäli RG-1 on estynyt, RG-listan toisella on
osallistumisoikeus. Mikäli myös RG-2 on estynyt – Karan lajijaoston lajipäällikkö yhdessä lajijaoston kanssa
tekevät valinnan EM-edustajan RG-sijoituksen, turnausvoittojen, keskiarvojen ja kilpailuaktiivisuuden
perusteella.
Mikäli kv-kilpailu siirtyy yli 3kk, valinnat tullaan tekemään uudelleen sen hetkisten tilastojen ja päätösten
perusteella.
LIITTEET
CEB Conféderation Européemme de Billard: https://www.eurobillard.org/

