(12.8.2017)

Pool kilpailuohjekirja 2017-2018 JUNIORIT

Kaikki kilpailuohjekirjat: http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/
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YHTEYSTIEDOT
Pool lajipäällikkö

Tommi Lamminaho tommi.lamminaho@gmail.com
Kansainvälinen toiminta / Kilpailutoiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisesti / FPT

Pool yhteystiedot:

http://pool.sbil.fi/yhteystiedot/

Nuorisovastaava

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

Lisätietoja Suomen Biljardiliitosta:
Suomen Biljardiliitto ry / Markku Ryytty (toiminnanjohtaja)
Radiokatu 20 / 00093 SLU
Puh. 0400 638 706 / Email: markku.ryytty@sbil.fi / www.sbil.fi
SBIL Markkinointi Jukka-Pekka Lähdevuori 040 715 5571/ Email: jp.lahdevuori@sbil.fi
Kaikki Suomen Biljardiliitolle tulevat maksut suoritetaan seuraavalle tilille:
Suomen Biljardiliitto ry Nordea
FI07 2169 1800 0262 97
Maksettaessa on ilmoitettava riittävästi tietoa maksun saajalle siitä, mistä maksusta on kysymys.
Eli jos maksetaan esim. lisenssimaksuja on mainittava lisenssimaksussa mainittu henkilökohtainen
viitenumero tai hakijan (pelaajan) nimi, täydellinen osoite, seura, pääkilpailulaji sekä
syntymävuosi. Tai jos maksetaan kilpailumaksua, maksussa on oltava erittely lisensseistä ja
kilpailumaksusta. Erittelyt voi lähettää liiton toimistoon myös sähköpostilla.
Jos maksu on kilpailumaksutilitys liitolle, pitää maksussa mainita kilpailun nimi, päivämäärä sekä
eritellä tilityksen osuus kilpailumaksusta ja muista maksuista.
Pelaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia Suomen Biljardiliitto ry:n kilpailusääntöjä ja –määräyksiä,
pukeutumisohjeita sekä kurinpitomääräyksiä osallistumalla liiton kilpailutoimintaan tai
hankkimalla/maksamalla minkä tahansa kilpailulisenssin.
Kaikki SBiL:n jäsenseurojen jäsenet/pelaajat sitoutuvat noudattamaan SBiL:n ja Suomen
Antidopingtoimikunnan (ADT) asettamia dopingsääntöjä ja määräyksiä. Pelaaja on velvollinen itse
ottamaan selvää kulloinkin voimassa olevista säännöistä ja määräyksistä. Antidopingasioista saa
lisätietoa liitosta sekä www.antidoping.fi
YLEISTÄ
Pool kilpailuohjekirja (Yleinen, Seniorit, Juniorit, Naiset) on laadittu Suomen Biljardiliiton
sääntöjen mukaan ja sitä tulee noudattaa kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa. SBiL
noudattaa yleisesti EPBF:n sääntöjä, joka noudattaa WPA:n (World Pool Association)
sääntöjä.
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KILPAILUKUTSUT
Kaudella 2017-18 otetaan käyttöön uusi kilpailuvetopalvelu www.biljardi.org joka tulee
korvaamaan mm. keskustelupalstan käytön. Tästä tulee erikseen vielä ohjeet syksyn aikana. Sitä
ennen
kilpailukutsut
pitää
tehdä
vielä
SBIL:n
keskustelupalstalle
osoitteeseen
http://keskustelu.biljardiverkko.fi. Kutsun voi tehdä tekstimuodossa tai ”graafisesti” ja toki
keskustelupalstalla voi olla vain linkki varsinaiseen kilpailukutsuun johonkin toiseen sivustoon.
Kilpailukutsussa on ilmettävä seuraavat asiat:
-

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

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

HUOM! Kauden 2017-18 ensimmäisiin kilpailuihin tullaan ilmoittautumaan
erillisellä internet-lomakkeella ja myöhemmin vain vaihtoehtoisesti sillä pääosin
ilmoittautumiset tehdään www.biljardi.org sivuston kautta jokaisen pelaajan
omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla.
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KILPAILULISENSSI
Kilpailulisenssi on voimassa 1.7.2017-30.6.2018 välisen ajan, eli yhden kauden. Kaikki lisenssit
sisältävät vakuutuksen.
Koko kauden lisenssi:
Aikuiset 60€ / Naiset ja Juniorit (1996) 30€ / Ladies yli 70 (1947) 10 €
Syyskausi 2017 (1.7.-31.12.)
Aikuiset 40€ / Naiset ja Juniorit (1996) 20€
Kevätkausi 2018 (1.1.-30.6.)
Aikuiset 40€ / Naiset ja Juniorit (1996) 20€
Kilpailulisenssin aktiivisuuden näkee SBIL:n kotisivuilta (päivittyy maksamisen jälkeen muutaman
päivän viiveellä): http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/lisenssilista/.
Jos pelaaja on maksanut kilpailulisenssinsä juuri ennen kilpailua, on hänellä oltava kuitti
lisenssimaksusta mukana. Kilpailunjohtajan on tarkistettava lisenssit ilmoittautumisten
jälkeen, mutta pelaaja on itse vastuussa, että hänellä on voimassa oleva lisenssi
ennen kilpailun aloittamista.
Kilpailupaikoilla ei oteta enää vastaan mitään lisenssimaksuja, kaikki lisenssimaksut
maksetaan etukäteen https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta. Kilpailun
järjestäjä voi auttaa kilpailupaikalla pelaajaa suorittamaan kilpailulisenssimaksun. Lisenssin osto
onnistuu myös esim. älypuhelimella.
HUOM! Myös kertalisenssit maksetaan https://www.suomisport.fi sivuston kautta
etukäteen ennen kilpailua.
Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat saada kilpailulisenssin ja vain SBiL:n jäsenseurojen
jäsenet voivat osallistua liiton kilpailuihin. Lisensseistä saa lisätietoa liiton toimistosta tai
http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/
Pelaaja, joka vaihtaa seuraa kesken kauden, joutuu maksamaan 10€ kilpailulisenssin siirtomaksun.
Seurasiirtoon on lomake liiton nettisivulla. Seurasiirto on tehtävä vähintään kaksi päivää ennen
kilpailuja, joihin pelaaja on osallistumassa.
Huom! Jos pelaaja maksaa lisenssin muuten kuin em. verkkomaksun kautta, on SBIL:n
toiminnanjohtajalle ilmoitettava täydelliset yhteystiedot, syntymäaika tai henkilötunnus ja
pääkilpailulaji. Ilman edellä mainittuja tietoja pelaajaa ei voida rekisteröidä järjestelmään.
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KERTALISENSSI / OSALLISTUMISOIKEUS
Yleisen sarjan kilpailuihin, joissa ei ole kausilisenssipakkoa, voi juniorit (1996 ja jälkeen syntyneet)
osallistua
maksamalla
10€
suuruisen
kilpailukohtaisen
kertalisenssimaksun
https://www.suomisport.fi sivuston kautta etukäteen ennen kilpailua. Kertalisenssi
oikeuttaa myös rankingpisteisiin.
Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat pelata kertalisenssimaksulla ja vain SBiL:n jäsenseurojen
jäsenet voivat osallistua liiton kilpailuihin. Poikkeuksena tiettyihin kilpailuihin voidaan antaa
SBIL:n/pooljaoston toimesta ulkomailla kirjoilla oleville henkilöille oikeus osallistua kyseiseen RGkilpailuun ilman lisenssiä ja SBIL:n alaisen jäsenseuran jäsenyyttä.
Junioreiden RG- ja SM-kilpailuissa ei ole erillistä lisenssipakkoa vaan väliaikainen lisenssi ja
seurajäsenyys sisältyvät osallistumismaksuun.
SPONSOREIDEN HANKINTA
Saadakseen kilpailut tuottamaan järjestäjilleen taloudellista tulosta on parasta yrittää hankkia
kilpailuille sponsoreita. Sponsoreiden etsimisessä on syytä ottaa huomioon kilpailun laajuus.
Tavallisten
avointentai
RG-kilpailujen
sponsoreiksi
kannattaa
etsiä
yrityksiä
kilpailupaikkakunnalta, kun taas SM-kilpailuista saattaa olla kiinnostunut suurempikin
maanlaajuinen yritys. Sponsoreiden hankintaa helpottaa lehdistön tai paikallisradion tai jopa
television kanssa sopimus jutun tekemisestä kyseisestä kilpailusta. Yhteistyöstä televisioyhtiöiden
tai Oy Veikkaus Ab:n kanssa on ensin keskusteltava Suomen Biljardiliiton toiminnanjohtajan /
lajipäällikön / markkinointivastaavan kanssa.
KÄYTÖS, PUKEUTUMINEN JA NAUTINTOAINEET
Kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa on noudatettava SBiL:n erillisiä käytös- ja pukeutumisohjeita.
(kts. Lisää http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/)
SBIL pukeutumisohjeet: http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/pukeutumisohjeet/
SBIL kilpailusäännöt: http://www.sbil.fi/liitto/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/
Huom! Pelin aikana ei saa nauttia alkoholia, tupakkaa tai mitään huumausaineita. Myöskään
sähkötupakan käyttö ei ole sallittua pelin aikana, vaikka se muuten voi olla pelialueella sallittua.
PISTETAULUT JA OTTELUPÖYTÄKIRJAT
Pistetaulujen käyttö on erittäin suositeltavaa tai minkä tahansa vastaavan tulospalvelun
käyttö jotka helpottavat pelien seurantaa ja otteluiden keston arviointia. Jokaisessa
ottelussa
suositellaan
käytettäväksi
myös
ottelupöytäkirjaa
(ladattavissa: http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/)
Huom! Kaavio on laitettava esille niin että sitä voi pelaajat seurata (kaavio paperiversiona
seinälle/heijastettuna valkokankaalle/fläppi-taulu)

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

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

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

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

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

Ennen kilpailun alkamista, kilpailunjohtaja pitää lyhyehkön tervetuliaispuheen, jossa hänen pitää
mm. mainita pelimäärät, tupakointi- ja alkoholijuonnin kiellosta pelin aikana, juryyn kuuluvat
henkilöt sekä erikseen tärkeät asiat. Puheessa pitää myös ilmoittaa montako kierrosta pelataan tai
kellonaika jolloin pelaaminen on tarkoitus siltä päivältä lopettaa.
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ALOITUKSET
Kilpailuissa käytetään ns. Tappingia eli käytännössä Magic Rack, NPT yms. poislukien 14.1kilpailut. Tappingin oikea paikka 8- ja 10-pallossa on niin että pakan kärkipallo tulee
pisteelle. 9-pallossa pakan 9-pallo tulee pisteelle.
- Kaikissa kilpailuissa vuoroaloitukset
- 9-pallossa ei Junioreiden sarjoissa ole kitchen rule käytössä ellei toisin määrätä.
kitchen rule = vähintään kolmen pallon pitää mennä aloituksesta pussiin tai tulla aloituslinjan yli. Mikäli näin ei
tapahdu, lasketaan ”tyhjäksi aloitukseksi” ja vastustaja saa päättää kumpi jatkaa.

KILPAILUJEN IKÄLUOKITUKSET
Kilpailuissa on käytössä seuraavat ikäluokitukset vuoden 2017 RG- ja SM-kilpailuissa:
Juniorit PT16

1.1.2001 ja myöhemmin syntyneet

Juniorit PT18

1.1.1999 ja myöhemmin syntyneet

Juniorit MN21

1.1.1996 ja myöhemmin syntyneet

Kilpailuissa on käytössä seuraavat ikäluokitukset vuoden 2018 RG- ja SM-kilpailuissa:
Juniorit PT16

1.1.2002 ja myöhemmin syntyneet

Juniorit PT18

1.1.2000 ja myöhemmin syntyneet

Juniorit MN21

1.1.1997 ja myöhemmin syntyneet

HUOM! Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan kunkin kansainvälisen liiton ikärajoja, jotka
saattavat poiketa Suomessa käytössä olevista.
Juniorien RG-kilpailujen tuloksiin on lisättävä seuran, paikkakunnan ja RG-pisteiden lisäksi myös
pelaajien syntymävuodet. Syntymävuodet on tarkistettava henkilöllisyystodistuksista.

KILPAILUIDEN AIKATAULUT
Kilpailunjohtajan tulee laskea kilpailun aikataulu etukäteen. Kilpailut eivät saa venyä yömyöhään
(yli 21:00) ja on ilmoitettava hyvissä ajoin, että ovatko kilpailut mahdollisesti kaksipäiväiset.
Pääosin kaikki junioreiden kilpailut pelataan 1-päiväisinä ja ne alkavat klo 10:00. Järjestäjällä on
mahdollisuus osallistujamäärän niin salliessa aloittaa kilpailut vasta klo 12:00. Pelipäivä voi myös
olla järjestäjän toiveesta sunnuntai mikä pitää ilmoittaa viimeistään kilpailukutsussa.
RG-PISTEET
Päivitetään erillisessä liitteessä, joka on ladattavissa Poolin nettisivujen tiedostopankista.
(http://pool.sbil.fi/@Bin/1800341/Pool+RG-pisteet.pdf)
Liitteessä oleviin RG-pisteisiin lisätään jokaisesta kisasta myös yhtä monta lisäpistettä kuin on
osallistujia kyseissä kilpailussa. Tällä vältetään monet tasatilanteet RG-listalla kauden aikana. RGpisteiden osalta jokaisessa sarjassa jätetään huomioimatta kauden (=edellisen vuoden ajan
pelatuista kilpailuista) huonoin kilpailu (RG tai SM). RG-listat: http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/juniorit/
HUOM! RG-lista päivitykset muuttuvat kauden 2017-18 aikana www.biljardi.org sivustolle ja päivitykset tapahtuvat
automaattisesti. Tästä tulee lisäinformaatiota kauden 2017-18 alussa ensimmäisten kilpailujen jälkeen. Seuraa SBiL:n
poolsivustoja.

9
PELAAJAT TASAPISTEISSÄ RG-LISTALLA
Jos missä tahansa poolin rankinglistalla on kaksi tai useampi pelaaja samalla pistemäärällä,
sijoittuu paremmalle sijalle:
1.
Pelaaja jolla paras saavutettu pistemäärä yhdestä kilpailusta
2.
Pelaaja jolla on toiseksi paras saavutettu pistemäärä yhdestä kilpailusta jne
(esim. Pelaajat A ja B tasapisteissä: A:lla 2*800 pistettä, B:llä 800, 600 ja 200 pistettä -> A sijoittuu korkeammalle.)

Jos tilanne tasan näidenkin kriteereiden jälkeen, suoritetaan tarvittaessa arvonta
LOPPUPOTTI

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

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

8
9
10
14.1

8
9
10
14.1

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

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

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

Divisioonamest.
väh. 5 voittoa
väh. 6 voittoa

Sen MN42
5–6
6–7
5–6
50 – 75 pist.

Sen MN52/62
4–5
5–6
4–5
50 – 75 pist.

Naiset
4–6
4–7
4–6
35 – 75 pist.

Juniorit 16
4–6
5–7
4–6
50 – 75 pist.

Juniorit 18
5–7
6–8
5–7
50 - 75 pist.

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

SM-kilpailujen voittomäärät
8
9
10
14.1

yleinen sarja
6–8
7–9
6–8
75 – 150

Naiset
4–6
4–7
4–6
40 – 75

Juniorit 16
5–7
6–8
5–7
50 – 75

Juniorit 18
6–8
7–9
6–8
75 – 100

8
9
10
14.1

Sen MN42
5–7
6–8
5–7
50 – 75 pist.

Sen MN52/62
4–6
5–7
4–6
50 – 75 pist.

Seniori joukkueSM
5–7
6–8

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

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

Pari SM

8
9
10
14.1

ei pelata
6–8
5–7

ei pelata

ei pelata
50 – 75 pist.
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JUNIORIT
Junioreiden RG-kilpailut
Osallistumisoikeus:

Kaikilla

ikärajapoikkeuksin

eli ei seurajäsenyyspakkoa. (kts.
”Kilpailujen ikäluokitukset sivu 8). Ilman seurajäsenyyttä olevat saavat
järjestävän seuran jäsenyyden väliaikaisesti kilpailujen ajaksi.

Ilmoittautuminen:

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

Pelitapa:

Pelataan yhtenä kilpailuna kaikkien ikäluokkien kesken
Kaaviot: http://pool.sbil.fi/kilpailutoiminta/juniorit/rg-kilpailut/
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- ja 9-pallossa, aloittaja arvotaan. 14-1:ssä ei pelata
vaan jatkoon päässyt arvotaan)

Osallistumismaksu:

Juniorit (18) 15€ (ei lisenssiä)
Juniorit (16) 10€ (ei lisenssiä)
Tytöt (18) 10€ (ei lisenssiä)
Ensikertalaiset 0€ (ei lisenssiä)

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 40%, Palkinnot/Junioritoiminta 60%
(Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit väh. neljälle parhaalle)

Palkinnot:

1. 40%, 2. 25%, 3.-4. 17,5%
(+ Pokaalit neljälle parhaalle)

Kilpailuasu:

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

Rankingpisteet:

Kts. sivu 8 – RG-pisteet.
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.
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Suomalaisessa biljardissa nuorten pelaajien saaminen mukaan kilpailutoimintaan on ollut aina erittäin
hankalaa. Junioreita pitäisi kuitenkin olla, jotta nuoria kasvaisi kilpailutoimintaan aikaisemmin ja jotta heillä
olisi näin ollen paremmat mahdollisuudet kehittyä.
Nuorten saaminen seurojen jäseniksi on erittäin tärkeätä. Tämä mahdollistaa monipuolisemman
seuratoiminnan ja esimerkiksi juniorien saaminen mukaan voi tuoda myös heidän vanhempiaan seuran
jäseniksi ja muutenkin lajin pariin. Tällöin myös salien asiakaskunta kehittyy positiiviseen suuntaan.
Suuremmasta määrästä junioreita on myös parempi valita pelaajia juniorien EM kilpailuihin. Samoin liiton
juniorileireille saadaan enemmän pelaajia. Eli junioritoiminnasta hyötyvät kaikki; seurat, salit ja liitto.
Tässä on joitakin toimenpiteitä joita erityisesti järjestävä seura voi tehdä, jotta juniorien rankingkilpailu
onnistuisi mahdollisimman hyvin ja siihen osallistuu mahdollisimman paljon pelaajia.
Kilpailukutsu
Kilpailukutsu pitää saada jaetuksi mahdollisimman laajalle alueelle omalla paikkakunnalla ja mielellään
myös naapurikuntiin ja kaupunkeihin.
Paikkakunnan omiin tiedotusvälineisiin kannattaa olla yhteydessä ja kertoa ajoissa tulevasta tapahtumasta.
Koska junioribiljardia on hyvin harvoin esillä, niin tiedotusvälineet voivat hyvinkin kiinnostua ja kertoa
tapahtumasta. Eli ottakaa yhteyttä paikkakunnalla ilmestyviin lehtiin ja kuuluvuusalueella toimiviin
radioasemiin. Ja ehdottomasti kilpailun jälkeen pitää lähettää kilpailutulokset kaikkiin tahoihin joihin on ollut
yhteydessä ennen kilpailua.
Nuoret voi tavoittaa parhaiten nuorisotaloilta, seurakuntien kerhoista, urheiluseuroista, nuorten
kokoontumispaikoista (koulut, kauppakeskukset, urheilutalot jne.). Eli kilpailukutsu pitää saada toimitettua
näihin paikkoihin.
Erityisesti nuorisotaloihin olisi parasta mennä itse käymään jolloin voi suoraan jutella nuoriso-ohjaajien ja
nuorten kanssa. Samalla kertaa voi pitää pienen lajiesittelyn tai ohjaus/valmennustapahtuman tai järjestää
kilpailun.
Tietysti saleilla jo ennestään käyviä nuoria pitää pyrkiä aktivoimaan kilpailuihin. Pientä ja sopivaa
”painostusta” tai ”porkkanoita” voi hyvin käyttää hyödyksi. Useimmat nuoret eivät ole itse niin herkkiä
lähtemään uusiin juttuihin mukaan, eli kannattaa yrittää saada mukaan kaveruksia tai useimpia
poikia/tyttöjä, jolloin kavereiden mukanaolo helpottaa.
Jos nuorilla ei ole aikaisempaa kokemusta kilpabiljardista, niin se ei saisi olla este osallistumiselle.
Useimmat nuoret ovat joskus kokeilleet lajia ja pienellä sääntöopastuksella varmasti pystyvät osallistumaan
kilpailuun. Ja kilpailua ennen olisi hyvä käydä vielä läpi tärkeimmät sääntökohdat.
Kilpailuun osallistuvat pelaajat pitää pyrkiä saamaan mukaan seuraan tarjoamalla esim. ohjattua
valmennusta tai järjestämällä nuorille omia kilpailuja tms. Eli jokainen nuori, joka tulee salille, pitää pyrkiä
saamaan sinne toistekin.
Kilpailuihin osallistuvilla pelaajilla on mahdollisuus osallistua kauden aikana liiton järjestämiin juniorileireille.
Vielä lopuksi maininta, että mikäli seura / sali oikeasti panostaa junnukilpailuihin ja junioritoimintaan niin
liitto tulee mielellään mukaan mahdollisten kustannusten jakamiseen. Seura voi hakea liitolta tukea
junioritoiminnan kehittämiseksi. Tukea voi käyttää esimerkiksi ohjaajien kulukorvauksien maksamiseen tai
pöytävuokriin. Hakemukset liittoon vapaamuotoisina kunnollisilla suunnitelmilla varustettuina.
Samoin seuraa voidaan tukea, mikäli se panostaa rankingkilpailun markkinointiin esimerkiksi palkintojen ja
liiton tilitysosuuden osalta. Ota tällöin erikseen yhteys Suomen Biljardiliittoon.
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Junioreiden SM-kilpailut
Osallistumisoikeus:

SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä ikärajapoikkeuksin. (kts. ”Kilpailujen
ikäluokitukset sivu 8). Ilman seurajäsenyyttä olevat saavat
järjestävän seuran jäsenyyden väliaikaisesti kilpailujen ajaksi.

Ilmoittautuminen:

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

Pelitapa:

Pelataan yhtenä kilpailuna kaikkien ikäluokkien kesken
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- ja 9-pallossa, aloittaja arvotaan. 14-1:ssä ei pelata
vaan jatkoon päässyt arvotaan)

Osallistumismaksu:

Juniorit (18) 15€ (ei lisenssiä)
Juniorit (16) 10€ (ei lisenssiä)
Tytöt (18) 10€ (ei lisenssiä)

Rahanjako:

Kilpailunjärjestäjä 40%, Palkinnot/Junioritoiminta 60%
(Kilpailun järjestäjä hankkii pokaalit väh. neljälle parhaalle ja SBIL
toimittaa mitalit)

Palkinnot:

1. 40%, 2. 25%, 3.-4. 17,5%
(+ Mitalit ja pokaalit neljälle parhaalle)

Kilpailuasu:

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

Rankingpisteet:

Kts. sivu 8 – RG-pisteet.
RG-listalla jätetään huomioimatta kauden/vuoden heikoin RG- tai SM-kilpailu
ajalta jolta RG-pisteitä on saavutettu.
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EDUSTUSJOUKKUEIDEN VALINTAKRITEERIT:
Pooljaosto esittää edustusjoukkueet (miehet, naiset, juniorit, koulupojat, tytöt ja pyörätuolipelaajat) Suomen biljardiliiton hallitukselle, joka tekee valinnoista lopullisen päätöksen.
JUNIORIT
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 EM-kilpailuista. 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 EM-kilpailuista. Pelaajan tulee olla myös aktiivisesti osallistunut liiton järjestämiin
leirityksiin.
Tyttöjen maajoukkuevalinnat EM-kilpailuihin:
- 1 pelaaja, juniorivalmennus valitsee

