1

SUOMEN BILJARDILIITTO RY
Pool kilpailuohjekirja
Yleinen, Naiset, Seniorit MN45/55/65, Juniorit

2022 - 2023

4. ELOKUUTA.2022
SUOMEN BILJARDILIITTO RY
Valimotie 10, 00380 Helsinki
http://www.sbil.fi

2

Sisällysluettelo
YLEISTÄ ............................................................................................................................................................... 3
YHTEYSTIEDOT .................................................................................................................................................... 3
MAKSUT.............................................................................................................................................................. 3
KILPAILULISENSSI ................................................................................................................................................ 3
KILPAILUJEN IKÄLUOKITUKSET ....................................................................................................................... 5
ILMOITTAUTUMINEN ......................................................................................................................................... 7
RG-PISTEET ......................................................................................................................................................... 7
PELAAJAT TASAPISTEISSÄ RG-LISTALLA .............................................................................................................. 8
PELAAJIEN ARVONTA, SIJOITTAMINEN JA KILPAILUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ BILJARDI.ORG ............................ 8
Biljardi.org kilpapelaajille ja kilpailuihin ilmoittautuminen ................................................................................. 9
ALOITUKSET ........................................................................................................................................................ 9
KILPAILUJEN AIKATAULUT JA PELAAJAMÄÄRÄT ............................................................................................... 10
LOPPUPOTTI ..................................................................................................................................................... 11
VOITTOMÄÄRÄT ERI SARJOISSA ....................................................................................................................... 12
YLEISEN SARJAN KILPAILUT............................................................................................................................... 13
Finnish Pool Tour kilpailut ................................................................................................................................ 14
1-divisioonan RG-kilpailut................................................................................................................................. 15
2-divisioonan RG-kilpailut................................................................................................................................. 16
Haastajasarjan kilpailut .................................................................................................................................... 17
Divarimestaruuskilpailut ................................................................................................................................... 18
Joukkue SM-kilpailu .......................................................................................................................................... 19
Pari SM-kilpailu / Mixed Doubles SM ............................................................................................................... 20
Naisten RG-kilpailut .......................................................................................................................................... 21
Naisten B-mestaruuskilpailut ........................................................................................................................... 21
Naisten SM- ja Pari SM-kilpailut ....................................................................................................................... 22
MN45 / MN55 / MN65 RG-kilpailut.................................................................................................................. 23
MN45 / MN55 / MN65 SM-kilpailut ................................................................................................................. 24
Seniori Pari SM-kilpailut MN45 ja MN55/MN65 .............................................................................................. 25
Seniori Joukkue SM-kilpailu .............................................................................................................................. 26
Junioreiden RG-kilpailut ................................................................................................................................... 27
Junioreiden SM-kilpailut ................................................................................................................................... 28
EM EDUSTUSJOUKKUEIDEN VALINTAKRITEERIT (miehet / naiset): ................................................................. 29
SENIORIT (EM) .................................................................................................................................................. 30
JUNIORIT EM .................................................................................................................................................... 30

3

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
Markku Ryytty

Marko Muukka

Marjella Frosterus

Toiminnanjohtaja
0400 638 706
markku.ryytty@sbil.fi

Pool lajipäällikkö
050 343 3309 (+ Whatsapp)
marko.muukka@sbil.fi

Pool Naisvastaava
040 562 7822
billiardmama@hotmail.com

Arto Taavila
Suomen Biljardiliitto ry.
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Internet:
Pankkiyhteys (Nordea):

Valimotie 10
00380
Helsinki
www.sbil.fi
FI07 2169 1800 0262 97

Pool Seniorivastaava
044 031 9703
arto.taavila@gmail.com

Sami Karttunen
Nuorisovastaava
0400 877 349
sami.lappland@gmail.com
Matti Jokela
Divisioonavastaava
040 837 8564

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 (kausi- ja
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
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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 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
60€
Aikuiset syyskausi
40€
Aikuiset kevätkausi
40€
Naiset koko kausi
30€
Naiset syyskausi
20€
Naiset kevätkausi
20€
Juniorit (2001) koko kausi
30€
Juniorit (2001) syyskausi
20€
Juniorit (2001) kevätkausi
20€
Junnulisenssi
5€
Seniorit MN70 koko kausi
10€
(31.12.1952 ja aikaisemmin syntyneet)
B-lisenssi
10€

Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
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
Juniorien ja yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Vain pool juniorien ranking- ja kaikkien lajien juniorien/nuorten SM-kilpailut
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
Kelpaa mm. poolin haastajasarjassa
sekä muiden lajien erikseen ilmoitetuissa sarjoissa

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
20€
Naiset
10€
Juniorit (2001) 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)
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laitteen käyttö (esim. kuulokkeet, radiopuhelin yms.) on kielletty. Kaikki mahdollinen muu laitteisto pitää
hyväksyttää kilpailunjohtajalta. Mikäli kilpailuun osallistuvalla pelaajalla on erillisistä 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
1.1.2006 / 1.1.2007 ja myöhemmin syntyneet
Juniorit PT18
1.1.2004 / 1.1.2005 ja myöhemmin syntyneet
Juniorit/Nuoret MN21 1.1.2001 / 1.1.2002 ja myöhemmin syntyneet
Seniorit MN45
osallistumisoikeus niillä jotka täyttävät 45 vuoden 2023 aikana
Seniorit MN55
osallistumisoikeus niillä jotka täyttävät 55 vuoden 2023 aikana
Seniorit MN65
osallistumisoikeus niillä jotka täyttävät 65 vuoden 2023 aikana
(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:
- 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, turnaukseen kuuluvat tärkeät toimihenkilöt (mm.
varakilpailunjohtaja ja ylituomari) sekä erikseen tärkeät asiat. Kilpailunjohtajan on tärkeä noudattaa yleisten
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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.
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 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.
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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 sekä
poikkeuksena myös poolin 2-divisioonan, haastajasarjan ja junioreiden kilpailut, joissa ilmoittautumisen takaraja on
torstai klo 21:00). 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.
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.

RG-PISTEET
Päivitetään erillisessä liitteessä, joka on ladattavissa Poolin nettisivujen tiedostopankista.
(https://www.sbil.fi/@Bin/8825973/Pool+RG-pisteet.pdf) (pisteissä saattaa olla päivityksiä kauden aikana)
Liitteessä oleviin RG-pisteisiin lisätään joissakin sarjoissa/kilpailuissa myös yhtä monta lisäpistettä kuin on
osallistujia kyseissä kilpailussa. Joidenkin kilpailujen kaaviot vaativat erikoispisteytyksiä välisijoituksille ja
joissakin sarjoissa jätetään huomioimatta kauden (=edellisen vuoden ajan pelatuista kilpailuista) huonoin
kilpailu (RG tai SM). FPT listalla jaetaan tarvittaessa myös kompensaatiopisteitä, mikäli jaoston kannalta
tärkeät kotimaan ja kansainvälisten kilpailut ovat päällekkäin.
RG-listat: https://www.biljardi.org/rankinglistat/
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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

PELAAJIEN ARVONTA, SIJOITTAMINEN JA KILPAILUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ BILJARDI.ORG
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.
Kilpailutoiminnassa käytetään Resulttia Solutionsin kilpailuvetosivustoa www.biljardi.org. Suurin osa poolin
kilpailuista organisoidaan sen avulla. Resulttia Solutionsin tekemät vanhemmat kilpailukaaviot ovat myös
ladattavissa ja käytettävissä SBiL:n https://www.sbil.fi/pool/kilpailutoiminta/ sivustolta tarvittaessa. Kilpailuilla voi
olla myös erikoissääntöjä kaavioiden ja sijoittamisien käytöstä ja näistä tarkemmin kunkin sarjan ja kilpailun
kohdalla erikseen.
Biljardi.org on kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja
pelaajien käytettäväksi. Kilpailunjärjestäjät voivat käyttää järjestelmää kilpailuiden järjestämiseen ja reaaliaikaiseen
tulospalveluun.
Järjestelmänä Biljardi.org on erittäin monipuolinen ja kattava sekä mahdollisimman pitkälle automatisoitu. Se on
suunniteltu täysin reaaliaikaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esim. rankinglistat päivittyvät reaaliajassa
sitä mukaan, kun kilpailut ja ottelut etenevät. Myös kaikki mahdolliset kilpailuihin liittyvät tiedot
ilmoittautumislistoista aina kaavioihin ja tulosluetteloihin saakka ovat täysin reaaliaikaisia. Järjestelmä ei rajoitu
ainoastaan yhdessä pelipaikassa järjestettäviin kilpailuihin vaan se mahdollistaa reaaliaikaisen tulospalvelun usean
pelipaikan yhteiskisoissa. Suunnittelu- ja kehitystyö ovat olleet valtaisa ponnistus ja etenee vaiheittain.
Biljardi.org kilpailunjärjestäjille ja järjestelmän käyttö pääpiirteissään
Biljardi.org-palvelun käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa kaikki kilpailunjärjestäjät saavat järjestämänsä kilpailun
alla Internet-osoitteen ja tunnukset, joilla he pääsevät kirjautumaan kilpailukohtaiseen hallintaosioon. Biljardi.orgjärjestelmään kirjautumisen jälkeen kilpailun ilmoittautumislista, kaaviotyypin valinta, kilpailukaavio ja sen arvonta,
cup-kaavio ja sen arvonta sekä tulosluettelo ovat käytettävissä.
Kilpailunjärjestäjille on tarjolla mahdollisuus tutustua järjestelmään ja testata kilpailunvetoa käytännössä.
Kilpailunhallinnan demoversiosta on poistettu mahdollisuus lisätä uusia pelaajia ja ilmoittautumisia sekä poistaa
ilmoittautumisia. Todellisuudessa kaikki kilpailuihin ilmoittautumiset ja peruutukset näkyvät Biljardi.org:ssa
välittömästi.
Toisin sanoen kisajärjestäjä ja kaikki muutkin näkevät kulloisenkin ilmoittautumistilanteen netistä. Kun
ilmoittautumisaika päättyy ja kaikki pelaajat on lisätty ilmoittautumislistalle, on kilpailunjärjestäjän aika arpoa
kaavio. Ensitöikseen kilpailunjärjestäjä voi kirjautua sisään ja valita Kilpailuasetukset-sivulta sopivan kaaviopohjan.
Kun kaaviopohja on valittu, kaavion arvonta tapahtuu Ilmoittautumislista-sivun oikean laidan Arvo kilpailukaavio painikkeella. Kaikille julkinen arvottu kaavio otteluineen löytyy Kilpailukaavio-linkistä.
Kilpailukaavion hallinnassa perusperiaate on se, että jokainen ottelu on aloitettava ja lopetettava. Kun näin
toimitaan, siirtyvät pelaajat kaaviossa automaattisesti eteenpäin sen perusteella, ovatko he voittaneet vai hävinneet
ottelunsa. Toinen nyrkkisääntö on se, että sitä kohtaa klikataan, mitä halutaan muokata. Ei käytetä tuplaklikkausta
vaan yksi painallus riittää. Jos halutaan vaihtaa esim. ottelun pelaajan erämäärää, klikataan erämäärän kohdalla ja
valitaan uusi erämäärä. Ei tarvitse kirjoittaa mitään, klikataan vain hiirtä.
Kilpailukaavion ylälaidassa ovat eri pelimuotoihin viittaavat painikkeet pallosymboleineen, joita klikkaamalla voi
valita, moneenko voittoon tai pisteeseen kutakin kilpailussa pelattavaa pelimuotoa kyseisellä kierroksella pelataan.
Jokaisen kierroksen voittomäärät on syytä määrittää, jotta systeemi tietää, mikä on voittoon vaadittava erä- tai
pistemäärä. Tällöin se osaa tulosten mukaan siirtää pelaajia kaaviossa.
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Jokaista ottelua voidaan muokata ennen ottelun alkua, ottelun ollessa käynnissä tai ottelun jo päätyttyä. Ennen
ottelua se on mahdollista aikatauluttaa. Pelimuodon lisäksi voidaan valita, missä pelipaikassa ja millä pöydällä kukin
ottelu pelataan. Pöytävalintapainiketta ympäröivän kehyksen väri osoittaa, mihin pelipaikkaan ottelu on laitettu
pelattavaksi. Jos on kyse useamman pelipaikan yhteiskisasta, pelipaikassa 1 pelattavien otteluiden pöytäpainikkeen
kehykset ovat eriväriset kuin pelipaikassa 2 pelattavien otteluiden.
Kun kilpailukaavion ottelun pelaajat näkyvät kaaviossa ja ottelutiedot ovat muutenkin sellaisessa kunnossa, että
ottelu on mahdollista aloittaa, ilmestyy ottelun kaaviopaikan oikeaan alakulmaan punavalkoinen Play-painike. Sitä
painettaessa ottelu alkaa ja samalla kaaviopaikka muuttuu punaiseksi merkiksi siitä, että ottelu on parhaillaan
käynnissä. Erämäärää tms. ottelun yksityiskohtaa pystyy muokkaamaan ottelun ajan. Kun ottelu päättyy, valitaan
pelaajien loppupisteet ja painetaan Play-painikkeen tilalle tullutta neliönmuotoista Stop-painiketta. Tämä päättää
ottelun, tallentaa lopputuloksen ja siirtää pelaajat kaaviossa eteenpäin.
Kun kaikki varsinaisen kaavion ottelut on pelattu kierroskohtaiseen voittomäärään ja ne on lopetettu Stoppainikkeella, kilpailun cup-kaavio löytyy linkistä Cup-kaavio. Voittajien puolelta cupiin selvinneet pelaajat näkyvät jo
cup-kaaviossa omilla paikoillaan. Heille vastustajat saadaan painamalla oikealla olevaa sinistä Arvo cup-kaavio painiketta. Arvottu cup-kaavio on julkinen kaikille Biljardi.org-palvelun Internet-sivuilla käyville. Cupin kaavion
hallinta toimii samaan tapaan kuin varsinaisen kilpailukaavionkin.
Kun kaikki cup-kaavion ottelut on pelattu (tai missä tahansa kilpailun vaiheessa), nähdään kilpailun lopputulokset ja
pelaajille tulevat rankingpisteet linkistä Tulosluettelo ja rankingpisteet. Tulosluettelo on täysin automatisoitu. Se
hakee tietoa ilmoittautumisista ja kilpailukaavion otteluista. Jos siis pelaajan kilpailu on yhä kesken, hänen
kohdallaan ei näy sijalukua. Jos taas pelaaja on pudonnut kilpailusta ja sijoittunut esim. viidenneksi, viides sija näkyy
hänen tietojensa yhteydessä. Rankingpisteet lasketaan automaattisesti kilpailusysteemin perusteella ja ne
tallentuvat pelaajien tietoihin ilman lisätoimenpiteitä.

BILJARDI.ORG KILPAPELAAJILLE JA KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuihin ilmoittaudutaan https://www.biljardi.org/ kilpailuvetojärjestelmän kautta sivustolta:
https://www.biljardi.org/ilmoittautuminen/.
Biljardi.org-palvelu tarkastaa lisenssit automaattisesti kilpailunjohtajan puolesta. Kilpailun ilmoittautumislistan
sarakkeessa "Haettu lis." näkyvät haetut lisenssit eli tieto siitä, onko pelaajalla kilpailun aikana voimassa olevaa
kilpailulisenssiä. Lisenssitieto ei ole täysin reaaliaikainen, mutta lisenssitiedot päivittyvät säännöllisesti jo
ilmoittautumisaikana, ilmoittautumisajan päätyttyä ja vielä kilpailun aikanakin, jotta kaikki lisenssit näkyvät varmasti
kilpailunjohtajalle ja pelaajalle itselleen.
Lisäksi Biljardi.org havaitsee automaattisesti, jos pelaaja on vaihtanut seuraa tai muuttanut paikkakunnalta toiselle.
Muuttuneet pelaajatiedot päivittyvät ilmoittautumislistalle säännöllisesti, mutta eivät kuitenkaan vielä tässä
vaiheessa täysin reaaliaikaisesti.

ALOITUKSET
Kilpailuissa käytetään ns. Tappingia eli käytännössä Magic Rack, NPT yms. poislukien 14.1-kilpailut. Tappingin
oikea paikka 8- ja 10-pallossa on niin että pakan kärkipallo tulee pisteelle. 9-pallossa pakan 9-pallo tulee
pisteelle.
- Kaikissa kilpailuissa on vuoroaloitukset
- 9-pallon Kitchen rule ja 10-pallon Break Box on käytössä FPT:n, 1-divisioonan, naisten RG- ja SM- sekä
MN45/55 seniorikilpailuissa ellei toisin määrätä.
- 9-pallon Kitchen rule ja 10-pallon Break Box ei ole käytössä 2-divisioonan, haastajasarjan,
junioreiden, naisten B-mestaruus- ja MN64 seniorien kilpailuissa, ellei toisin määrätä.
- 9-pallon Kitchen rulen ja 10-pallon Break Boxin käyttö SM-kilpailuissa ja muissa kyseisten lajien
tapahtumissa määritellään kilpailukohtaisesti
kitchen rule = vähintään kolmen kohdepallon pitää mennä aloituksesta pussiin tai tulla aloituslinjan yli. Mikäli
näin ei tapahdu, lasketaan ”tyhjäksi aloitukseksi” ja vastustaja saa päättää kumpi jatkaa.
Break Box = aloitusviivan alapuolella sivuvalleista 42cm päässä oleva ”laatikko” josta ei saa aloittaa.
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KILPAILUJEN AIKATAULUT JA PELAAJAMÄÄRÄT
Kilpailunjohtaja määrittää kilpailujen aikataulun ilmoittautumisajan päätyttyä, kun lopullinen pelaajamäärä on
tiedossa. On ilmoitettava mahdollisimman aikaisin, että ovatko kilpailut yksi- vai kaksipäiväiset. Kilpailut alkavat
yleensä klo 10:00, mutta alkamisaika voidaan määrittää osallistujamäärän ja arvioidun kilpailun keston mukaan.
Mikäli kilpailujen ottelut etenevät suunniteltua nopeammin tai hitaammin, on kilpailunjohtajalla oikeus muuttaa
ennalta suunniteltua aikataulua. Yleissääntö on, että viimeiset pelit pitäisi loppua aina ennen puolta yötä (junioreilla
21:00 mennessä). Kilpailuja voidaan järjestää järjestäjän toiveesta myös sunnuntaina ja alkamisaikakin voi olla vasta
klo 12:00 (esim. juniorit). Tiedustelut lajijaostolta.
Kilpailuita varten on luotu avuksi turnauksien aikataulutustaulukko.
(https://www.sbil.fi/@Bin/10094804/Turnausaikataulutus_14.6.2021.pdf )
Ohjeet:
1

Kilpailun vetäjä katsoo ensimmäisestä taulukosta, montako kierrosta kaaviossa on pelattavaa. Taulukosta
näkyy pelaajamäärän ja pöytämäärän mukaan lasketut pelikierrokset. Lista on tiivistetty ja siinä on pääosin
parilliset pelaajamäärät. Arvot muilla pelaajamäärillä voi "interpoloida" kahden peräkkäisen arvon
perusteella. Jos otetaan vaikka malliksi MN5x RG-kilpailu (29 pelaajaa, 8 pöytää), niin arvioidaan luvut
pelaajamäärien 28 ja 30 välistä. Eli sieltä saadaan luvut 6.3 + 3.2. Ensimmäinen numero on tuplakaavion
pelikierrokset ja jälkimmäinen on cup-kaavion pelikierrokset. Yhteensä siis pelattavaa noin 9.5 kierrosta
päivän aikana, jos kisa pelataan yksipäiväisenä.

2

Seuraavista kaavioista katsotaan sarjan, pelimuodon ja voittomäärän mukaan arvioitu kierroskesto. Suluissa
on mainittu 13h pelipäivää vastaava kierrosmäärä. MN5x 8-pallo, pelit 5 voittoon on arvio 88min per kierros
ja 8.9 kierrosta vastaa 13h päivää. Tältä pohjalta voidaan arvioida, että on tiukkaa vetää 29 pelaajan kisa
päivässä (9.5 > 8.9), mutta mahdollista, mikäli pelit menevät nopeasti.

Turnausaikataulutuksen taulukot on generoitu Python-skriptillä seuraavasti:
-

-

Ohjelma arpoo oikean pelikaavion halutulla pelaajamäärällä ja peluuttaa sen läpi vaihe kerrallaan annetun
pöytämäärän mukaisesti. Yksittäisten otteluiden pituudet arvotaan +/- 30% sisälle keskimääräisen ottelun
kestosta.
Pelikaavioita peluutetaan satoja ja keskimääräiset turnauskestot kootaan taulukkoon.
Koska otteluiden pituudet vaihtelevat, näyttää esim. cup-kierrosten kestot vähän oudoilta. 4 CUP voisi
olettaa 2 pelikierroksen pituiseksi ja 8 CUP 3 pelikierroksen pituiseksi. Mutta kun otteluiden kestot
vaihtelevat, ovat ne hiukan näitä arvoja suurempia (2.1 ja 3.3).

Sarja- ja pelimuotokohtaiset otteluiden kestot skripti laskee ennestään tuttujen kaavojen mukaisesti.
Sarjojen väliset pelinopeudet on arvioitu:
* FPT: 10 % nopeampi kuin 1-divari
* 2-divari: 5 % hitaampi kuin 1-divari
* Haastajasarja: 15 % hitaampi kuin 1-divari
* Naiset: 40 % hitaampi kuin 1-divari
* Junnut: 10 % nopeampi kuin 1-divari
* MN44: 5 % hitaampi kuin 1-divari
* MN54: 30 % hitaampi kuin 1-divari
* MN64: 40 % hitaampi kuin 1-divari
Kilpailunvetäjä arvioi sen hetkiset turnausolosuhteet (vaikeat pöydät, vanhat verat...), ja voi muuttaa arviota
päivässä pelattavista kierroksista.
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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). Tauko lisätään peliaikaan ja sen voi ottaa vain omalla lyöntivuorolla.
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.
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.)

LOPPUPOTTI
Kauden päätteeksi RG-listan parhaimmistoa ja muita palkitaan koko kauden loppupotista muodostuvan
summan mukaisesti. Loppupotista vähennetään erikseen yleisten kilpailujen (SM, Divisioonamestaruus, 1divisioona ja 2-divisioona) osallistumismaksuista yli menevät kiinteät palkinnot.
Palkittavia pelaajia kauden päätteeksi:
• Finnish Pool Tour RG-listan 1.-4.
• 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 MN45
5–6
6–7
5–6
50 – 75 pist.

Sen MN55/65
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
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

Sen MN45

Sen MN55/65

Seniori pariSM

8
9
10
14.1

5–7
6–8
5–7
50 – 75 pist.

4–6
5–7
4–6
50 – 75 pist.

Seniori
joukkueSM
5–7
6–8
ei pelata
50 – 75 pist.

8
9
10
14.1

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

Pari SM
ei pelata
6–8
5–7
ei pelata

8
9
10
14.1

5–7
6–8
5–7
50 – 75 pist.
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YLEISEN SARJAN KILPAILUT

SM-Kilpailut
Osallistumisoikeus:
Osallistumismaksu:
Ilmoittautuminen:
Lisenssit:

Kaikilla SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä.
55 € / SM (juniorit MN21 ja MN65 seniorit 30 €)
Päättyy kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21.
Kausilisenssi pakko (kertalisenssi ei käy). Kaikki lisenssit pitää olla maksettuna
etukäteen https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta ennen kilpailun
aloittamista. Lue lisää: http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/

14.1 (Straight) SM:
- tuplaeliminaatio 75 pisteeseen, cup (16/32/64) 100 pisteeseen ja semifinaalit ja finaali 100/125 pisteeseen.
FPT RG-listan TOP32 sijoitetaan kaavioon
10-pallo SM:
- tuplaeliminaatio 6-7 voittoon, cup (16/32/64) 7-8 voittoon ja FPT RG-listan TOP32 sijoitetaan kaavioon.
8-pallo SM:
- tuplaeliminaatio 6-7 voittoon, cup (16/32/64) 7-8 voittoon ja FPT RG-listan TOP32 sijoitetaan kaavioon.
9-pallon SM-(alku)kilpailu (mikäli SM-finaalitapahtuma järjestetään):
- tuplaeliminaatio 7 voittoon, cup (16/32/64) 7-9 voittoon ja FPT RG-listan TOP32 sijoitetaan kaavioon.
Palkinnot:

Pokaalit 4:lle parhaalle (SBiL toimittaa mitalit)
Palkinto-osuudet ovat 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:

osallistumismaksuista 55€ (tai 30€) per osallistuja jakautuu seuraavasti:
Kilpailujen järjestäjä 25%, SBiL 75% (josta 10% loppupottiin)

Kilpailuasu:

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

Muuta:

Yleisen sarjan SM-kilpailussa pitää olla vähintään 24 osallistujaa saavuttaakseen SMstatuksen.
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 voimassa olevan FPT RG-listan mukaisesti (kauden
ensimmäiseen kilpailuun sijoitetaan viime kauden mukaan 16 parasta).
Tuplaeliminaatio, 64 /16cup tai 32/16 cup. Cupin ensimmäinen kierros pelataan
lauantaina.
Alkupelit pelataan ensimmäisenä pelipäivänä lauantaina alkaen klo 10:00.
Puolivälierät pelataan toisena pelipäivänä sunnuntaina alkaen aikaisintaan klo
10:00.

Osallistumismaksu:

Kausimaksu 400 €. Maksut suoritetaan osoitteessa https://info.suomisport.fi ja
kohdasta ”Hae Tapahtumia” FPT.
Kausimaksulle maksuvaihtoehdot joko
a) Koko kausimaksu 400 € yhdellä kertaa (31.8.2023 mennessä) tai
b) 1. erä 200 € (31.8.2022 mennessä) ja 2. erä 200 € (31.1.2023 mennessä).
Lisäksi FPT pelaajilla pitää olla voimassa oleva kausilisenssi (60 €). Kaikki
lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta. Jos pelaaja ei maksa kausimaksua eräpäiviin
mennessä, niin pelaaja menettää optionsa Finnish Pool Tour pelipaikkaan (+
mahdolliset muut sanktiot)

Rahanjako/Palkinnot:

1. 950 €, 2. 550€, 3.-4. 300€ 5.-8. 175€
Kilpailun järjestäjälle 400 €.
(nämä palkinnot laskettu 32 pelaajan mukaan)

Kilpailuasu:

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

Rankingpisteet:

Kts. kohta ”RG-pisteet”
RG-lista: https://www.biljardi.org/rankinglistat/fpt/
FPT:n heikoin RG- tai SM-kilpailu jätetään huomioimatta (viim. 4 SM ja 4 RGkilpailua)

Muuta:

Kaudella 2022 - 2023 automaattinen osallistumisoikeus yksittäisiin
osakilpailuihin: Mika Immonen ja Petri Makkonen.
Villit kortit: yksittäisten osakilpailuiden villit kortit vain FPT tiimin päätöksellä.
Vain sellaisella pelaajalla on mahdollisuus saada harkinnan mukaan villikortti,
jolla on tuoreet näytöt (=menestyminen) kotimaasta (esim. yleisen sarjan SMkisat, Divarimestari) tai kv. kentiltä (WPA, EPBF, Matchroom, Predator). Tuore
näyttö tarkoittaa kautta 2021-2022 tai 2022-2023. Tätä vanhempia näyttöjä ei
huomioida.
Villin kortin osallistumismaksu: 100 eur per kilpailu

FPT:lle nousu ja karsijat:

FPT rankinglistan 1. – 23. säilyttävät automaattisesti paikkansa sarjassa.
Divarilistan ranking 1. - 4. lunastavat suoraan paikan seuraavalle FPT kaudelle.
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Divari rankinglistan 5. – 12. saavat maksuttoman osallistumisoikeuden
karsintakilpailuun.
FPT rankinglistan 24. – 27. saavat maksuttoman osallistumisoikeuden
karsintakilpailuun.
FPT rankinglistan 28. ja siitä ylöspäin voivat osallistua karsintakilpailuun
FPT karsintakilpailut:

Osallistumismaksu 40 eur. Karsintakilpailussa lajina 10-pallo, pelit seitsemään
voittoon ja vuoroaloituksin. Ei osallistumismaksua karsintapaikan saaneilla. FPT
tiimillä on oikeus antaa maksullisia paikkoja karsintakilpaluun myös muille
pelaajille.
Vähintään neljä parasta saavat FPT kausipaikan kilpailusta.
*karsintakilpailun lopullinen formaatti ja osallistumisoikeus tarkentuu kauden
2022 – 2023 aikana.

1-DIVISIOONAN RG-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä (ei FPT pelaajille). Top48 pelaajaa divarin RGlistalta + villit kortit. Osallistumiset myönnetään RG-listan järjestyksessä (tai
ilmoittautumisjärjestyksessä esim. villit kortit, mikäli rajakohdassa olevat
pelaajat eivät ole ollenkaan RG-listalla. Mikäli pelaajalla on villi kortti ja hän on
48 parhaan ilmoittautuneen joukossa, villiä korttia ei lasketa osallistujamäärää
lisäämään.

Ilmoittautuminen:
Pelitapa:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä
Kahdeksan (8) parasta sijoitetaan voimassa olevan RG listan mukaan,
tuplaeliminaatio 64/16cup tai 32/8cup tai 16/4cup.
Alkupelit pelataan ensimmäisenä pelipäivänä lauantaina (pelit alkavat klo
10:00). 16-cup pelataan toisena pelipäivänä sunnuntaina (esimerkki):
klo 10:00 16 Cup / klo 11:45 8 Cup / klo 13:30 Semit / klo 15:15 Finaali
tai vaihtoehtoisesti 32 kaaviossa 8-cup sunnuntaina (esimerkki):
klo 10:00 8 Cup / klo 11:45 Semifinaalit / klo 13:30 Finaali

Osallistumismaksu:

45 € / RG (juniorit MN21 ja MN65 seniorit 25 €) (+ kausi-/kertalisenssi). Kaikki
lisenssimaksut
maksetaan
etukäteen
https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta.

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 27,5 %, SBIL 72,5 % (josta loppupottiin 10 %)
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalin vähintään voittajalle ja neljä parasta
palkitaan SBiL:n diplomein.

Palkinnot / kilpailu:
Kilpailuasu:

Kiinteät palkinnot: 1. 300 €, 2. 200 €, 3.-4. 150 € 5.-8. 75 €
EB
(edustusasu
tai
B-taso,
kts.
tarkemmin
pukeutumisohjeet
http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/)

Rankingpisteet:

Kts. sivu 3 – RG-pisteet
RG-lista: https://www.biljardi.org/rankinglistat/divarisarjat/
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.
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Muuta:

Järjestävällä seuralla on käytössään viisi (5) villiä korttia järjestämäänsä 1divisioonan kilpailuun.
Osallistumisoikeutta voi myös anoa kirjallisesti
pooljaostolta
viimeistään
kahta
viikkoa
ennen
kilpailua.
Maksimiosallistujamäärä on 64 / kilpailu.

1-divisioonan villin kortin voi saavuttaa erikseen seuraavasti:
a)
2-divisioonan kilpailun voitolla saa osallistumisoikeuden yhden vuoden ajan kaikkiin 1-divisioonan
kilpailuihin.
b)
SM-kilpailuissa sijoittumalla 32 parhaan joukkoon (64 kaaviolla 16 parhaan joukkoon) saa
osallistumisoikeuden yhden vuoden ajan kaikkiin 1-divisioonan kilpailuihin.
c)
Sijoittumalla 1-divisioonan kilpailussa kahdeksan parhaan (divarimestaruus kisoissa 16 parhaan)
joukkoon saa osallistumisoikeuden yhden vuoden ajan 1-divisioonan kilpailuihin.

2-DIVISIOONAN RG-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

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

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä torstaina klo 21 mennessä. (eli keskiviikkona 1-divisioonan
RG-kilpailun ulkopuolelle jääneillä on vielä aikaa ilmoittautua 2-divisioonaan
tarvittaessa)

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. Pelit alkavat klo 10:00.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu”

Osallistumismaksu:

35 € / RG (juniorit MN21 ja MN65 seniorit 20 €) (+ kausi- tai kertalisenssi). Kaikki
lisenssimaksut
maksetaan
etukäteen
https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta.

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 27,5 %, SBIL 72,5 % (josta loppupottiin 10 %)
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalin vähintään 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 3 – RG-pisteet
Päivitetty RG-lista: https://www.biljardi.org/rankinglistat/divarisarjat/
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.

Muuta:

Osallistujia pitää olla vähintään 8, muuten kilpailu peruutetaan. Määrä pitää olla
toteutunut yksi tunti ennen ilmoittautumisrajan päättymistä, jotta
ilmoittautuneet ehtivät vielä mahdollisesti ilmoittautua tarvittaessa toiseen 2divisioonan kilpailuun.
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HAASTAJASARJAN KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

Avoin kilpailu, mutta pelaajan on oltana jonkun jäsenseuran jäsen. FPT pelaajat
ja Divarin RG-listan 100 parasta eivät saa osallistua haastajasarjan RGkilpailuihin. Ei ylärajaa osallistumismäärällä.

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä torstaina klo 21 mennessä.

Pelitapa:

Voidaan pelata kahdella tai useammalla eri paikkakunnalla samanaikaisesti.
Kaikilla pelipaikoilla oma tuplaeliminaatio 128/32cup, 64/16cup, 32/8cup tai
16/4cup. Pelit alkavat viimeistään klo 12:00.

Osallistumismaksu:

25 € / kilpailu + lisenssi (kausi- kerta- tai B-lisenssi)
Kaikki lisenssit pitää olla maksettuna etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta ennen kilpailun aloittamista. Lue lisää:
http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/
Kilpailunjohtaja / liitto auttaa tarvittaessa lisenssin hankkimisessa.

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 50 %, SBIL 50 % (josta loppupottiin 10 %)
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalin kilpailun voittajalle ja neljälle parhaalle
annetaan SBiL:n diplomit.

Palkinnot / kilpailu:

Tavarapalkintoja / lahjakortteja / kauden kokonaisrankingin parhaat palkintaan
kauden päätteeksi. Kauden kokonaisrankingissa vaaditaan pysyvä
seurajäsenyys.

Kilpailuasu:

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

Rankingpisteet:

Kts. sivu 3 – RG-pisteet
Päivitetty RG-lista: https://www.biljardi.org/rankinglistat/haastajasarja/
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.

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.
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DIVARIMESTARUUSKILPAILUT
Osallistumisoikeus:

SBiL jäsenseurojen jäsenillä. Finnish Pool Tour pelaajilla ei osallistumisoikeutta.

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä

Pelitapa:

16 parasta sijoitetaan voimassa olevan divarin RG-listan mukaisesti,
tuplaeliminaatio 256/64cup, 128/32cup, 64/16cup, 32/8cup tai 16/4cup. Pelit
alkavat klo 10:00.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu”

Osallistumismaksu:

55 € / kilpailu (juniorit MN21 ja MN65 seniorit 30 €) (+ kausi- tai kertalisenssi)
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta.

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 27,5 %, SBIL 72,5 % (josta loppupottiin 10 %)
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään 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 3 – RG-pisteet
Päivitetty RG-lista: https://www.biljardi.org/rankinglistat/divarisarjat/

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 ”Kilpailuiden aikataulu” ja ”Voittomäärät eri
sarjoissa”. Pelit alkavat klo 10:00.

Osallistumismaksu:

130 € / joukkue (+ kerta- tai kausilisenssit). Kaikki lisenssimaksut maksetaan
etukäteen https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta.

Rahanjako:

Palkinnot 50 %, Kilpailunjärjestäjä 25 %, SBIL 25 % (josta loppupotin osuus on 5
%). Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään 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/)

Peliformaatti:

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, pelaaja ei saa olla sama kuin 8-pallossa)
Pelataan 2 pöydällä / ottelu, ja kun jompikumpi joukkueista saavuttaa 2 voittoa
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.

Muuta:

Joukkue SM-kilpailussa pitää olla vähintään kahdeksan (8) joukkuetta saavuttaakseen
SM-statuksen.
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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 ”Kilpailuiden aikataulu” ja ”Voittomäärät eri
sarjoissa”. Pelit alkavat klo 10:00.

Osallistumismaksu:

90 € / pari (+ kerta- tai kausilisenssit). Mixed Doubles SM-kisoissa vain
juniorit/tytöt maksavat 25 € per pelaaja. Kaikki lisenssimaksut maksetaan
etukäteen https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta.

Rahanjako:

Palkinnot 50 %, Kilpailunjärjestäjä 25 %, SBIL 25 % (josta loppupotin osuus on 5
%). Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään 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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NAISTEN RG-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen naisjäsenillä

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä.

Pelitapa:

Neljä parasta sijoitetaan jos 16 pelaajaa tai alle ja 8 parasta jos osallistujia
vähintään 17. ja käytössä tuplaeliminaatiokaavio 64/16cup, 32/8cup tai
16/4cup.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu”

Osallistumismaksu:

Naiset 30 € (+ kausi- tai kertalisenssi)
(Tytöt, osallistumismaksu 20 €)
Kaikki lisenssimaksut maksetaan
lisenssijärjestelmän kautta.

etukäteen

https://www.suomisport.fi

Rahanjako:

Palkinnot 35 %, Kilpailunjärjestäjä 45 %, SBIL 10 %, Loppupotti 10 %
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään neljälle parhaalle

Palkinnot / kilpailu:

Palkinto-osuudesta:
1. 50 %, 2. 25 %, 3.-4. 12,5 %

Kilpailuasu:

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

Rankingpisteet:

Kts. sivu 3 – RG-pisteet
Päivitetty RG-lista: https://www.biljardi.org/rankinglistat/naiset/
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.

NAISTEN B-MESTARUUSKILPAILUT
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen naisjäsenillä seuraavin rajoituksin:
2000-luvun Suomenmestarit ja 2010- ja 2020-luvun SM-kakkoset eivät saa
osallistua

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä.

Pelitapa:

Ei sijoittamista. Tuplaeliminaatiokaavio 64/16cup, 32/8cup tai 16/4cup.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu”

Osallistumismaksu:

Naiset 30 € (+ kausi-, kerta- tai B-lisenssi)
(tytöt, osallistumismaksu 20 €)
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen
lisenssijärjestelmän kautta.

https://www.suomisport.fi

Rahanjako:

Palkinnot 35 %, Kilpailunjärjestäjä 45 %, SBIL 10 %, Loppupotti 10 %
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään neljälle parhaalle

Palkinnot / kilpailu:

Palkinto-osuudesta:

Kilpailuasu:

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

1. 50 %, 2. 25 %, 3.-4. 12,5 %
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NAISTEN SM-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen naisjäsenillä

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä.

Pelitapa:

Neljä parasta sijoitetaan jos 16 pelaajaa tai alle ja 8 parasta jos osallistujia
vähintään 17. Käytössä tuplaeliminaatiokaavio 64/16cup, 32/8cup tai 16/4cup.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu”

Osallistumismaksu:

Naiset 45 € (+ kausilisenssi, kertalisenssi ei riitä)
(tytöt, osallistumismaksu 30 €)
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen
lisenssijärjestelmän kautta.

https://www.suomisport.fi

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 35 %, SBIL 25 %, Palkinnot 30 %, Loppupotti 10 %
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään neljälle parhaalle ja SBIL toimittaa
mitalit

Palkinnot:

Mitalit ja pokaalit neljälle parhaalle
palkinto-osuudesta:
1. 50 %, 2. 25 %, 3.-4. 12,5 %

Kilpailuasu:

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

Rankingpisteet:

Kts. RG-pisteet
Päivitetty RG-lista: https://www.biljardi.org/rankinglistat/naiset/

Muuta:

Naisten sarjan SM-kilpailussa pitää olla vähintään 12 osallistujaa saavuttaakseen SMstatuksen.

NAISTEN PARI SM-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen naisjäsenillä. Pelaajien ei tarvitse edustaa samaa seuraa,
mutta heidän pitää pukeutua yhtenäiseen asuun.
Ilmoittautuminen:
Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä.
Pelitapa:
Tuplaeliminaatiokaavio + 4/8/16-cup.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu”
Osallistumismaksu:
Naiset 30 € / hlö (+ kausilisenssi tai kertalisenssi)
(tytöt, osallistumismaksu 20 €)
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta.
Rahanjako:
Kilpailunjärjestäjä 25 %, SBIL 20 %, Palkinnot 50 %, Loppupotti 5 %
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään kahdelle parhaalle ja SBIL
toimittaa mitalit
Palkinnot:
Mitalit ja pokaalit neljälle parhaalle 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/
Muuta: Naisten sarjan Pari SM-kilpailussa pitää olla vähintään 8 paria saavuttaakseen SM-statuksen.
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MN45 / MN55 / MN65 RG-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä ikärajapoikkeuksin.
Seniorit MN45 (pool)
pelaaja täyttää 45 vuotta vuoden 2023 aikana
Seniorit MN55 (pool)
pelaaja täyttää 55 vuotta vuoden 2023 aikana
Seniorit MN65 (pool)
pelaaja täyttää 65 vuotta vuoden 2023 aikana

Ilmoittautuminen:
Pelitapa:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä.
Neljä parasta sijoitetaan jos 16 pelaajaa tai alle ja 8 parasta jos osallistujia
vähintään 17. Ja käytössä tuplaeliminaatiokaavio 64/16cup, 32/8cup tai
16/4cup. Lisäksi joku kilpailu saatetaan pelata lohkoilla.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu”

Osallistumismaksu:

MN45 sarjassa 45 € (+ kausi- tai kertalisenssi)
MN55/65 sarjassa 35 € (+ kausi- tai kertalisenssi)
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen
lisenssijärjestelmän kautta.

Rahanjako:

https://www.suomisport.fi

MN45 sarjassa:
Palkinnot 40 %, Kilpailunjärjestäjä 30 %, SBIL 10 % ja EM-tuki 20 %
MN55 sarjassa:
Palkinnot 40 %, Kilpailunjärjestäjä 30 %, SBIL 20 % ja loppupotti 10 %
MN65 sarjassa:
Palkinnot 40 %, Kilpailunjärjestäjä 30 %, SBIL 20 % ja loppupotti 10 %
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään kahdelle parhaalle

Palkinnot / kilpailu:

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/)

Rankingpisteet:

Kts. kohta ”RG-pisteet”:
Päivitetyt RG-listat: https://www.sbil.fi/pool/kilpailutoiminta/seniorit/
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.

Huomioitavaa:

MN55 ja MN65 RG-kilpailu pelataan erillisinä kilpailuina, mikäli molempiin
sarjoihin
on
ilmoittautuneita
vähintään
kuusi
pelaajaa.
Jos
minimiosallistujamäärä jommassakummassa ikäkausisarjassa ei toteudu, niin
kaikki
pelaavat
yhdessä
sarjassa.
Jos
sarjan
MN55+MN65
minimiosallistujamäärä, yhteensä kuusi pelaajaa, ei toteudu, niin kaikki pelaavat
automaattisesti
yhdessä
sarjassa
MN45.
Tässä
tapauksessa
ennakkoilmoittautumisen aikarajaa pidennetään vuorokaudella (torstai klo 21)
näiden pelaajien osalta. Pelaaja saa kuitenkin pisteet omaan sarjaansa. MN65
sarjan ikäkriteerit täyttävä pelaaja voi ilmoittautua halutessaan sarjaan MN55
tai MN45. MN55 sarjan ikäkriteerit täyttävä pelaaja voi ilmoittautua halutessaan
sarjaan MN45.
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MN45 / MN55 / MN65 SM-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä ikärajapoikkeuksin.
Seniorit MN45 (pool)
pelaaja täyttää 45 vuotta vuoden 2023 aikana
Seniorit MN55 (pool)
pelaaja täyttää 55 vuotta vuoden 2023 aikana
Seniorit MN65 (pool)
pelaaja täyttää 65 vuotta vuoden 2023 aikana

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä.

Pelitapa:

Neljä parasta sijoitetaan jos 16 pelaajaa tai alle ja 8 parasta jos osallistujia
vähintään 17. Ja käytössä tuplaeliminaatiokaavio 64/16cup, 32/8cup tai
16/4cup.
Katso pelien aikataulutus kohdasta ”Kilpailuiden aikataulu

Osallistumismaksu:

Rahanjako:

MN45: 55 € (+ kausilisenssi, kertalisenssi ei riitä)
MN55: 55 € (+ kausi- tai kertalisenssi)
MN65: 35 € (+ kausi- tai kertalisenssi)
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen
lisenssijärjestelmän kautta.

https://www.suomisport.fi

MN45 sarjassa:
Palkinnot 40 %, Kilpailunjärjestäjä 30 %, SBIL 10 % ja EM-tuki 20 %
MN55 sarjassa:
Palkinnot 40 %, Kilpailunjärjestäjä 30 %, SBIL 20 % ja loppupotti 10 %
MN65 sarjassa:
Palkinnot 40 %, Kilpailunjärjestäjä 30 %, SBIL 20 % ja loppupotti 10 %
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään neljälle parhaalle ja SBIL toimittaa
mitalit kaikkiin sarjoihin

Palkinnot / kilpailu:

Mitalit ja pokaalit neljälle parhaalle (per sarja)
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/)

Rankingpisteet:

Kts. sivu 3 – RG-pisteet
Päivitetyt RG-listat: https://www.sbil.fi/pool/kilpailutoiminta/seniorit/

Muuta:

Senioreiden MN45 SM-kilpailussa pitää olla vähintään 16 osallistujaa saavuttaakseen
SM-statuksen.
Senioreiden MN55 SM-kilpailussa pitää olla vähintään 12 osallistujaa saavuttaakseen
SM-statuksen.
Senioreiden MN65 SM-kilpailussa pitää olla vähintään 8 osallistujaa saavuttaakseen
SM-statuksen. Mikäli määrä on alle 8, MN65 sarjan pelaajat liitetään MN55 sarjan
kanssa samaan kilpailuun.
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SENIORI PARI SM-KILPAILUT MN45 JA MN55/MN65
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä ikärajapoikkeuksin. Pelaajien ei tarvitse edustaa
samaa seuraa.
Seniorit MN45 (pool)
pelaaja täyttää 45 vuotta vuoden 2023 aikana
Seniorit MN55/65 (pool) pelaaja täyttää 55 vuotta vuoden 2023 aikana

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä.

Pelitapa:

MN45 oma kilpailu
MN55/65 oma kilpailu
Molemmissa Tuplaeliminaatio + 4cup, 8cup, 16cup tai 32cup
Lajina 9-pallo

Osallistumismaksu:

MN45 sarjassa 90 € / pari (+kerta tai kausilisenssi)
MN55/65 sarjassa 70 € / pari (+kerta tai kausilisenssi)
Kaikki lisenssimaksut maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta.

Rahanjako:

Palkinnot 40 %, Kilpailunjärjestäjä 30 %, SBIL 20 % ja loppupotti 10 %
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään kahdelle parhaalle parille 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:

Senioreiden Pari SM-kilpailuissa pitää olla vähintään 8 paria saavuttaakseen SMstatuksen. Tarvittaessa voi vanhemmat seniorit liittää mukaan nuorempien senioreiden
kilpailuun.
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SENIORI JOUKKUE SM-KILPAILU
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä ikärajapoikkeuksin. Joukkueen jäsenten tulee
edustaa samaa seuraa (3 pelaajaa per joukkue).
Seniorit MN45 (pool)
pelaaja täyttää 45 vuotta vuoden 2023 aikana

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21 mennessä. Pelaajien nimet pitää
ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Pelitapa:

Tuplaeliminaatio + 8cup tai 4cup.
Lajeina 14-1, 8-pallo ja 9-pallo

Osallistumismaksu:

130 € / joukkue (+kerta- tai kausilisenssit). Koskee koko joukkuetta, vaikka olisi
naispelaajia mukana.
Kaikki
lisenssimaksut
maksetaan etukäteen
https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta.

Rahanjako:

Palkinnot 40 %, Kilpailunjärjestäjä 30 %, SBIL 20 % ja loppupotti 10 %
Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään 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:

Senioreiden Joukkue SM-kilpailussa pitää olla vähintään 6 joukkuetta
saavuttaakseen SM-statuksen.
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JUNIOREIDEN RG-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

Kaikilla SBIL:n jäsenseuran jäsenillä ikärajapoikkeuksin.
Vuonna 2022:
Juniorit
1.1.2004 ja myöhemmin syntyneet
Vuonna 2023:
Juniorit
1.1.2005 ja myöhemmin syntyneet

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä torstaina klo 21 mennessä. Osallistujia pitää olla vähintään
6, muuten kilpailu mahdollisesti peruutetaan.

Pelitapa:

Pelataan yhtenä kilpailuna kaikkien ikäluokkien kesken
Kaaviot: https://www.sbil.fi/pool/kilpailutoiminta/juniorit/
4-6 pelaajaa per lohko. Neljä parasta sijoitetaan.
(2 lohkoa, sijoitetaan 1. Ja 4. samaan lohkon ja 2. Ja 3. samaan lohkoon.)
Yli 12 pelaajan kisat pelataan biljardi.org kaaviolla, 16 tuplaeliminaatio + 4 cup
tai 32 tupla ja 8 Cup. 12 pelaajaa tai alle lohkot ja 4 cup. Lohkossa kaikki pelaajat
pelaavat kaikkia vastaan ja lohkosta kaksi pääse Cup vaiheeseen.
Pelaajien sijoitus määrittyy lohkossa:
→ voitot → keskinäisten otteluiden voitot → keskinäisten otteluiden eräsuhde
→ keskinäisten otteluiden voitetut erät → koko lohkon eräsuhde → koko
lohkon voitetut erät → ”Sudden Death” erä (8-, 9-, ja 10-pallossa, aloittaja
arvotaan. 14-1:ssä jatkoon päässyt arvotaan)

Osallistumismaksu:

Juniorit (18) 20 € (+kausi-, kerta- tai junnulisenssi)
Juniorit (16) 15 € (+kausi-, kerta- tai junnulisenssi)
Ensikertalaiset 0 € (+kausi-, kerta- tai junnulisenssi)
Huom!
Kaikki
lisenssit
pitää
olla
maksettuna
etukäteen
https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta ennen kilpailun
aloittamista. Lue lisää: http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/
Kilpailunjohtaja / liitto auttaa tarvittaessa lisenssin hankkimisessa. Seuraton
pelaaja saa ostamalla Junnulisenssin kyseisen kilpailun järjestävän seuran nimen
lisenssiin.

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 50 %, loppuosuus 50 % menee koko kauden palkitsemisiin
(tilitetään SBIL:lle). Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään kahdelle
parhaalle.

Palkinnot:

Ei rahapalkintoja. Pokaalit Junioreiden koko kauden jälkeen RG-listan
parhaimmat palkitaan lahjakorteilla. Pooljaosto määrittelee kokonaismäärän
kauden aikana. Joissakin kisoissa voi olla erikoispalkinnot.

Kilpailuasu:

EBC (edustusasu, B-taso tai C-taso, kts. tarkemmin pukeutumisohjeet). C-taso =
vapaa, siisti ja puhdas kilpailuasu, mielellään kauluksellinen paita (pikee Tpaita), ei päähinettä. Pukeutumisessa suositellaan kuitenkin vähintään B-tasoa,
mutta ei ole osallistumisen ehtona.

Rankingpisteet:

Kts. kohta ”RG-pisteet.”
Päivitetty RG-lista: https://www.biljardi.org/rankinglistat/juniorit/
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.
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JUNIOREIDEN SM-KILPAILUT
Osallistumisoikeus:

Kaikilla SBIL:n jäsenseuran jäsenillä ikärajapoikkeuksin.
Vuonna 2022:
Juniorit
1.1.2004 ja myöhemmin syntyneet
Vuonna 2023:
Juniorit
1.1.2005 ja myöhemmin syntyneet

Ilmoittautuminen:

Kilpailua edeltävänä torstaina klo 21 mennessä. Osallistujia pitää olla vähintään
6, muuten kilpailu peruutetaan/menettää SM-statuksen.

Pelitapa:

Pelataan yhtenä kilpailuna kaikkien ikäluokkien kesken
Kaaviot: https://www.sbil.fi/pool/kilpailutoiminta/juniorit/
4-6 pelaajaa per lohko. Neljä parasta sijoitetaan.
(2 lohkoa, sijoitetaan 1. Ja 4. samaan lohkon ja 2. Ja 3. samaan lohkoon)
Yli 12 pelaajan kisat pelataan kaaviolla, 16 tuplaeliminaatio + 4 cup tai 32 tupla
ja 8 Cup. 12 pelaajaa tai alle lohkot ja 4 cup. Lohkossa kaikki pelaajat pelaavat
kaikkia vastaan ja lohkosta kaksi pääse Cup vaiheeseen.
Pelaajien sijoitus määrittyy lohkossa:
→ voitot → keskinäisten otteluiden voitot → keskinäisten otteluiden eräsuhde
→ keskinäisten otteluiden voitetut erät → koko lohkon eräsuhde → koko
lohkon voitetut erät → ”Sudden Death” erä (8-, 9-, ja 10-pallossa, aloittaja
arvotaan. 14-1:ssä jatkoon päässyt arvotaan)

Osallistumismaksu:

Juniorit (18) 20€ (+kausi-, kerta- tai junnulisenssi)
Juniorit (16) 15€ (+kausi-, kerta- tai junnulisenssi)
Huom!
Kaikki
lisenssit
pitää
olla
maksettuna
etukäteen
https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta ennen kilpailun
aloittamista. Lue lisää: http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/
Kilpailunjohtaja / liitto auttaa tarvittaessa lisenssin hankkimisessa. Seuraton
pelaaja saa ostamalla Junnulisenssin kyseisen kilpailun järjestävän seuran nimen
lisenssiin.

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 50 %, loppuosuus 50 % menee koko kauden palkitsemisiin
(tilitetään SBIL:lle). Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit vähintään neljälle
parhaalle.

Palkinnot:

Ei rahapalkintoja. Mitalit ja pokaalit neljälle parhaalle. Junioreiden koko kauden
jälkeen RG-listan parhaimmat palkitaan lahjakorteilla. Pooljaosto määrittelee
kokonaismäärän kauden aikana. Joissakin kilpailuissa voi olla erikoispalkinnot

Kilpailuasu:

EBC (edustusasu, B-taso tai C-taso, kts. tarkemmin pukeutumisohjeet). C-taso =
vapaa, siisti ja puhdas kilpailuasu, mielellään kauluksellinen paita (pikee Tpaita), ei päähinettä. Pukeutumisessa suositellaan kuitenkin vähintään B-tasoa,
mutta ei ole osallistumisen ehtona.

Rankingpisteet:

Kts. kohta ”RG-pisteet”.
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.

29
EM EDUSTUSJOUKKUEIDEN VALINTAKRITEERIT (MIEHET / NAISET):
Miesten, sekä naisten maajoukkuerinkiin kutsutaan lähtökohtaisesti pelaajia FPT ja naisten rankinglistojen
perusteella. Myös rankinglistojen ulkopuolelta voidaan ottaa ammattilaispelaajia mukaan.
Pooljaosto esittää EM edustusjoukkueet (miehet, naiset, juniorit, koulupojat ja pyörätuolipelaajat) Suomen
biljardiliiton hallitukselle, joka tekee valinnoista lopullisen päätöksen.
Vuoden 2023 EM-kilpailut ovat siinä mielessä poikkeukselliset, että ne järjestetään Suomessa. Tämä
tarkoittaa sitä, että paikkoja on jonkin verran enemmän tarjolla kuin normaalisti. Joukkue valintoja tehdään
syksyn ja kevään aikana.

Maajoukkueen arvot ja periaatteet:
Tavoittellisuus & tuloksellisuus
Rehellisyys, avoimuus & läpinäkyvyys
Yhteistyö
Maajoukkueen toiminnan keskiössä on SUEK:n periaate - reilun pelin ja puhtaan urheilun puolesta.
Joukkueen valinnassa huomioidaan (miehet):
urheilulliset arvot ja sitoutuminen maajoukkuetoimintaan
menestyminen edellisissä Euroopan mestaruuskilpailuissa
sijoittuminen kotimaan sarjan ranking-listalla (Mapon Finnish Pool Tour)
menestyminen SM-kilpailuissa
sijoittuminen EuroTour ja/WPA/Matchroom/Predator ranking-listalla
sijoittuminen muissa kansainvälisissä kilpailuissa
*joukkueen koko tarkentuu kauden aikana

Joukkueen valinnassa huomioidaan (naiset):
urheilulliset arvot ja sitoutuminen maajoukkuetoimintaan
menestyminen edellisissä Euroopan mestaruuskilpailuissa
sijoittuminen kotimaan sarjan ranking-listalla (naisten sarja)
menestyminen SM-kilpailuissa
sijoittuminen EuroTour ja/WPA/Matchroom/Predator ranking-listalla
sijoittuminen muissa kansainvälisissä kilpailuissa
*joukkueen koko tarkentuu kauden aikana

Joukkueen valinnassa huomioidaan (U23):
urheilulliset arvot ja sitoutuminen maajoukkuetoimintaan
menestyminen edellisissä Euroopan mestaruuskilpailuissa
sijoittuminen kotimaan sarjan ranking-listalla (naisten sarja)
menestyminen SM-kilpailuissa
sijoittuminen EuroTour ja/WPA/Matchroom/Predator ranking-listalla
sijoittuminen muissa kansainvälisissä kilpailuissa
*joukkueen koko tarkentuu kauden aikana

Lisäksi Jouni Tähdellä on automaattisesti paikka pyörätuolibiljardi -sarjassa
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SENIORIT (EM)
EM-kilpailuihin lähtijät valitaan seuraavassa järjestyksessä MN45 ja Finnish Pool Tourin RG-listalta ikärajan
täyttäneiden kesken seuraavasti (Ikäraja vaatimuksen täyttymiseen on täytettävä vähintään 45 vuotta
kalenterivuoden 2023 aikana)
1. MN45 RG-listan paras ikärajaehdon täyttävä pelaaja
2. FPT RG-listan paras ikärajaehdon täyttävä pelaaja
3. MN45 RG-listan 2. paras ikärajaehdon täyttävä pelaaja
4. FPT RG-listan 2. paras ikärajaehdon täyttävä pelaaja
5. MN45 RG-listan 3. paras ikärajaehdon täyttävä pelaaja
6. FPT RG-listan 3. paras ikärajaehdon täyttävä pelaaja
7. MN45 RG-listan 4. paras ikärajaehdon täyttävä pelaaja
8. FPT RG-listan 4. paras ikärajaehdon täyttävä pelaaja
Jos paikkoja on enemmän kuin tuo 8, niin jatketaan edelleen valitsemista vuorotellen sarjoista, mikäli kriteerit
täyttäviä pelaajia löytyy. FPT listan senioripelaajan pitää olla kuitenkin vähintään 20 parhaan joukossa FPT RG-listalla
voidakseen tulla valituksi EM-kilpailuihin. Tai vaihtoehtoisesti MN45 RG-listalla pelaajan täytyy olla 20 parhaan
joukossa voidakseen tulla valituksi EM-kilpailuihin.
Ladies sarjassa ei ole toistaiseksi ollut maksimiosallistujamäärää, jos sellainen kuitenkin tulee, niin valinnat tehdään
Naisten RG-listan perusteella.
Liiton mahdolliset tuet jaetaan seuraavasti (ellei toisin ilmoiteta kauden aikana):
40 % MN45 RG-listan 1. paras EM-kilpailuihin lähtevä pelaaja
30 % MN45 RG-listan 2. paras EM-kilpailuihin lähtevä pelaaja
20 % MN45 RG-listan 3. paras EM-kilpailuihin lähtevä pelaaja
10 % Naisten RG-listan 1. paras Ladies sarjan EM-kilpailuihin lähtevä pelaaja

JUNIORIT EM
Junioreiden maajoukkuevalinnat EM-kilpailuihin:
- Kisoihin valitaan 1-4 pelaajaa, Juniorivalmennus ja erillinen valintaryhmä päättää valinnoista. Valintoihin
vaikuttavat kisamenestys juniori- ja yleisen sarjan RG- ja SM-kilpailuissa, taitotaso ja aiempi kokemus EMkilpailuista. Pelaajan tulee olla myös aktiivisesti osallistunut liiton järjestämiin leirityksiin.
Koulupoikien maajoukkuevalinnat EM-kilpailuihin:
- Kisoihin valitaan 1-4 pelaajaa, Juniorivalmennus ja erillinen valintaryhmä päättää valinnoista. Valintoihin
vaikuttavat kisamenestys juniori- ja yleisen sarjan RG- ja SM-kilpailuissa, taitotaso ja aiempi kokemus EMkilpailuista. Pelaajan tulee olla myös aktiivisesti osallistunut liiton järjestämiin leirityksiin.
Tyttöjen maajoukkuevalinnat EM-kilpailuihin:
- 1 pelaaja, juniorivalmennus valitsee

