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LIITTEET:
Pukeutumisohjeet
SBIL Kilpailusäännöt
Karan Kilpailusäännöt
Kaaviot ja ohjeet: email: pafipa@hotmail.com tai tapiosoinisalo@hotmail.com tai joni.ahola@gmail.com

Karan kotisivut:
http://kara.sbil.fi/
SBIL:n kotisivut:
http://www.sbil.fi/
Keskustelupalsta:
http://keskustelu.biljardiverkko.fi/
CEB Conféderation Européemme de Billard: http://www.eurobillard.org
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YHTEYSTIEDOT
Karajaosto
Kara lajipäällikkö

Tapio Soinisalo (040 564 1256 / tapiosoinisalo@hotmail.com)

Karajaoston jäsenet

Toni Hannula (040 740 6355 / toni.hannula@hotmail.com)
Mika Salonen (045 277 8527 / mika@siimaseura.fi)
Marika Penttilä (050 543 7855 / marika.blomqvist@gmail.com)
Joni Ahola (040 756 3627 / joni.ahola@gmail.com)
Paul Figueroa (0449900271 / pafipa@hotmail.com)
Lisätietoja liitosta:
Suomen Biljardiliitto ry
Markku Ryytty
toiminnanjohtaja
Radiokatu 20
00093 SLU
Puh. 0400 638 706
Email: markku.ryytty@sbil.fi
www.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

4

YLEISTÄ
Kilpailuohjekirja on laadittu Suomen Biljardiliiton sääntöjen mukaan ja sitä tulee noudattaa
kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa. Ohjeiden laiminlyönti SBiL:n alaisissa kilpailuissa
vaikeuttaa seuraavan kauden kilpailujen saamista. SBiL noudattaa kansainvälisten
biljardiliittojen sääntöjä.
KILPAILUKUTSUT
Kilpailukutsut pitää tehdä jokaisesta kilpailusta 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 kilpailuja (SBIL keskustelupalsta
http://keskustelu.biljardiverkko.fi/). Kilpailukutsut voi lähettää myös erikseen Suomen
Biljardiliiton
toimistoon
sähköpostilla
osoitteeseen
markku.ryytty@sbil.fi.
Keskustelupalstalla voi myös helposti tiedottaa erikseen muista kilpailuun liittyvistä
käytännön asioista ja sitä kautta tulee pitää säännöllistä päivitystä ilmoittautumisista.
Usein käytännössä kannattaa ajatella myös kaikkia muita potentiaalisia kohteita kilpailujen
tiedottamisessa.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumismenettely tulee selvästi ilmetä kilpailukutsussa ja annetut aikarajat ovat
ehdottomia. Kilpailujen ilmoittautumisen takaraja on kilpailua edeltävä keskiviikko klo
21:00. Arvonta ja ensimmäisten kierrosten otteluparit pitää olla nähtävillä internetin kautta
kilpailua edeltävänä torstaina viimeistään klo 12:00. (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.
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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€ / Seniorit MN70 (1947) 10 €
Syyskausi 2017 (1.7.-31.12.)
Aikuiset 40€ / Naiset ja Juniorit (1996) 20€
Kevätkausi 2018 (1.1.-30.6.)
Aikuiset 40€ / Naiset ja Juniorit (1996) 20€
Kilpailulisenssin aktiivisuuden näkee SBIL:n kotisivuilta (päivittyy maksamisen jälkeen
muutaman päivän viiveellä): http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/lisenssilista/.
Jos pelaaja on maksanut kilpailulisenssinsä juuri ennen kilpailua, on hänellä oltava kuitti
lisenssimaksusta
mukana.
Kilpailunjohtajan
on
tarkistettava
lisenssit
ilmoittautumisten jälkeen, mutta pelaaja on itse vastuussa, että hänellä on
voimassa oleva lisenssi ennen kilpailun aloittamista.
Kilpailupaikoilla ei oteta enää vastaan mitään lisenssimaksuja, kaikki
lisenssimaksut
maksetaan
etukäteen
https://www.suomisport.fi
lisenssijärjestelmän kautta. Kilpailun järjestäjä voi auttaa kilpailupaikalla pelaajaa
suorittamaan kilpailulisenssimaksun. Lisenssin osto onnistuu myös esim. älypuhelimella.
HUOM! Myös kertalisenssit maksetaan https://www.suomisport.fi sivuston
kautta etukäteen ennen kilpailua.
Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat saada kilpailulisenssin ja vain SBiL:n
jäsenseurojen jäsenet voivat osallistua liiton kilpailuihin. Lisensseistä saa lisätietoa liiton
toimistosta tai http://www.sbil.fi/liitto/lisenssit/
Pelaaja, joka vaihtaa seuraa kesken kauden, joutuu maksamaan 10€ kilpailulisenssin
siirtomaksun. Seurasiirtoon on lomake liiton nettisivulla. Seurasiirto on tehtävä vähintään
kaksi päivää ennen kilpailuja, joihin pelaaja on osallistumassa.
Huom! Jos pelaaja maksaa lisenssin muuten kuin em. verkkomaksun kautta, on SBIL:n
toiminnanjohtajalle ilmoitettava täydelliset yhteystiedot, syntymäaika tai henkilötunnus ja
pääkilpailulaji. Ilman edellä mainittuja tietoja pelaajaa ei voida rekisteröidä järjestelmään.
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KERTALISENSSI / OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailuihin, joissa ei ole kilpailulisenssipakkoa voi osallistua maksamalla 20 € suuruisen
kilpailukohtaisen kertalisenssimaksun https://www.suomisport.fi sivuston kautta
etukäteen ennen kilpailua. Naisten ja juniorien (1996) kertalisenssimaksu on 10€.
Kertalisenssi oikeuttaa myös rankingpisteisiin.
Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat pelata kertalisenssimaksulla ja vain SBiL:n
jäsenseurojen jäsenet voivat osallistua liiton kilpailuihin. Kertalisenssillä ei voi osallistua
SM kilpailuihin (mukaan lukien SM alkukilpailut), mutta karan Pari SM-kilpailuun voi. SMkilpailuihin osallistuvan pelaajan tulee olla Suomen kansalainen tai olla kirjoilla sekä asunut
Suomessa pysyvästi vähintään kaksi vuotta.
Kilpailu- ja kertalisenssin hintoihin sisältyy Biljardilehti kauden ajaksi (pois lukien
mahdolliset väliaikaiset lisenssit jotka sisältyvät osallistumismaksuun).
Uudet divisioonatason karakilpailut eivät vaadi erillistä lisenssiä vaan osallistumismaksut
sisältävät väliaikaisen lisenssin kilpailujen ajaksi.
SPONSOREIDEN HANKINTA
Saadakseen kilpailut tuottamaan järjestäjilleen taloudellista tulosta on parasta yrittää
hankkia kilpailuille sponsoreita. Sponsoreiden etsimisessä on syytä ottaa huomioon
kilpailun laajuus. Tavallisten avointen- tai 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.
OSALLISTUMISMAKSUT JA PALKINNOT
Jokaisen kilpailun kohdalle on merkitty kilpailukohtainen osanottomaksu ja palkintojen jako
ohjeistus. Kilpailut ja niihin kuuluvat säännöt on kuvattu tarkemmin ’Kilpailut ja palkinnot’
osiossa.
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JURY
Jokaiseen kilpailuun tulee valita kolmen (3) jäsenen jury, johon kuuluu kilpailujen järjestäjän edustaja (ei
kilpailunjohtaja) ja kahden muun eri seuran edustajat. Juryn jäsenet voivat olla myös kilpailuun osallistuvia
pelaajia. Jos pelaaja on tyytymätön kilpailunjohtajan ratkaisuun, hän voi tehdä kirjallisen vastalauseen
kilpailun jurylle. Vastalause on tehtävä välittömästi, ennen seuraavaa lyöntiä, muuten sitä ei voida ottaa
huomioon eikä sitä käsitellä. Vastalauseen jättämisen yhteydessä on maksettava 20 euron maksu jurylle,
joka maksetaan takaisin jos vastalause hyväksytään, ellei, maksu tilitetään liitolle. Vastapelaajan ja tuomarin
on kunnioitettava vastustajan pyyntöä pelin keskeyttämisestä, kunnes vastalause on käsitelty. Vastalauseen
käsittelyssä tarvitaan kaikki kolme juryn jäsentä tekemään ratkaisu. Mikäli joku juryn jäsen on estynyt
päätöksen tekoon, olemalla toinen osapuoli tai muuten tavoittamattomissa – on hänen tilalleen mahdollista
osallistua myös lajipäällikkö tai karajaoston jäsen edellyttäen, että tilanne ei koske myöskään häntä.

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 (mahdollisimman reaaliaikaisesti vähintään
jokaisen pelatun kilpailukierroksen jälkeen) internetiin joko omaan tulospalvelujärjestelmään tai SBIL:n
keskustelupalstalle http://keskustelu.biljardiverkko.fi/
tilittää SBiL:n osuus kilpailumaksuista ja muista mahdollisista maksuista kokonaisuudessaan 7 päivän sisällä
kilpailusta ja lähettää kilpailuraportti ja muut mahdolliset tärkeät tiedot (esim. pelaajien lisenssiin liittyvät asiat).
lähettää tulokset heti kilpailun päätyttyä, esim. 10 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/ ja email markku.ryytty@sbil.fi sekä joni.ahola@gmail.com

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 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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KILPAILUJEN AIKATAULUT JA PELIEN VÄLIT
Kilpailunjohtajan tulee laskea kilpailun aikataulu etukäteen. On suositeltavaa, että kilpailut
eivät veny yömyöhään (yli 23:00) ja on ilmoitettava hyvissä ajoin, että ovatko kilpailut
mahdollisesti kaksipäiväiset. Kilpailunjohtajan tulee huolehtia, että kilpailupelin käyntiin
kuuluttamisen (ns. ”huutamisen”) jälkeen pelaajat ovat tietoisia, että ennen peliä
kuuluttamisen jälkeen saa harjoitella max. 5min/pelaaja. Kilpailupelien välissä ei myöskään
kuulu tehdä kevyttä pallojen putsaamista enempää eli pallopesurin ja imuroinnin sijaan
riittää varsin hyvin, että pallot putsataan pelkästään pallovahalla ja mikrokuituliinalla sekä
pöydästä pyyhitään liinoilla/pyyhkeillä enimmät kiksipölyt pois.
PELAAJIEN ARVONTA JA SIJOITTAMINEN
Arvonta
suoritetaan
puolueettomilla
arvontavälineillä,
esim.
kilpailukaavion
arvontatyökalulla tai pelikorteilla. RG- ja SM-kilpailuihin ei enää kaudesta 2016-17 alkaen
ole sijoitettu ketään. Kilpailuissa pelataan uudistetulla lohkosysteemillä. Kts. lisää
”KILPAILUT JA RG-PISTEET”.
PELAAJAT TASAPISTEISSÄ RG-LISTALLA
Jos Karan rankinglistalla (http://kara.sbil.fi/kilpailutoiminta/) on kaksi tai useampi pelaajaa
samalla pistemäärällä, ratkaisee sijoituksen ensin koko kauden keskiarvo ja sen jälkeen
viimeisimmän RG-kilpailun keskiarvo. Mikäli keskiarvot ovat tasan (3 desimaalia), ratkaistaan
sijoitus sen hyväksi, kummalla on parempi sijoitus yksittäisessä kilpailussa, sen jälkeen
toiseksi paras jne.
KILPAILUT JA RG-PISTEET
RG-kilpailuja pelataan kaudella 2017-2018 viisi (5) kappaletta karan mestaruussarjassa ja
viisi (5) kappaletta karan divisioonasarjassa. Lisäksi pelataan vielä erikseen SM-alkukilpailu
ja Pari SM-kilpailu. SM-(alku)kilpailusta jaetaan myös RG-pisteitä ja siinä mitaleista
pelataan erikseen Kulttuuritalon SM-finaaleissa toukokuun lopussa. Pari SM-kilpailussa
parien ei tarvitse edustaa samaa seuraa, mutta heidän tulee pukeutua samankaltaisiin
asusteisiin.
Kaikissa kilpailuissa käytetään karan kilpailutoimintaan erikseen rakennettua
lohkokaaviota. On vain yksi lohko kaikilla, mutta pelaajien pelimäärät ja turnauksen
mahdolliset playoff-ottelut riippuvat pelaajamääristä. Pelaajamäärästä riippuu myös,
käytetäänkö kilpailussa 4 cup, 8 cup vai 16 cup. RG-kilpailuissa samalla kierroksella
pudonneiden pelaajien keskinäinen sijoitus ratkaistaan juuri sen kyseisen kierroksen
(lohko, playoff, cup, semifinaali) keskiarvon perusteella (ei kilpailun kokonaiskeskiarvon
perusteella). Esim. cupissa/semifinaalissa hävinneiden pelaajien keskinäisen paremmuuden
ratkaisee juuri semifinaaliottelun keskiarvo.
Karan mestaruussarjan parhaat pelaajat eivät saa osallistua divisioonasarjan kilpailuihin.
Mestaruussarjassa on kausimaksu (edullisempi) ja yksittäiset kisamaksut kaikille
halukkaille.
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Karan pelitapataulukko: http://kara.sbil.fi/@Bin/1437016/Kara_pelitavat_2016.pdf
RG-pisteet: (Määritellään pelaajamääräkohtaisesti ja samat pätee myös SM-kilpailussa.
Divisioonasarjassa on vastaavat pisteet 50% arvoiset – pyöristys alaspäin)
1-8 pelaajaa:
1. 160p.

2. 120p.

3. 80p.

4. 60p.

5. 40p.

6. 20p.

7. 10p.

8. 5p.

3. 90p.
11. 8p.

4. 70p.
12. 4p.

5. 50p.

6. 40p.

7. 30p.

8. 20p.

3. 100p.
11. 25p.

4. 80p.
12. 20p.

5. 70p.
13. 16p.

6. 60p.
14. 12p.

7. 50p.
15. 8p.

8. 40p.
16. 4p.

3. 100p.
11. 46p.
19. 18p.

4. 90p.
12. 42p.
20. 15p.

5. 80p.
13. 38p.
21. 12p.

6. 70p.
14. 34.
22. 9p.

7. 65p.
15. 30p.
23. 6p.

8. 60p.
16. 27p.
24. 3p.

3. 105p.
11. 51p.
19. 28p.
27. 12p.

4. 95p.
12. 48p.
20. 26p.
28. 10p.

5. 85p.
13. 45p.
21. 24p.
29. 8p.

6. 75p.
14. 42p.
22. 22p.
30. 6p.

7. 70p.
15. 39p.
23. 20p.
31. 4p.

8. 65p.
16. 36p.
24. 18p.
32. 2p.

4. 100p.
12. 54p.
20. 34p.
28. 18p.
36. 5p.

5. 90p.
13. 51p.
21. 32p.
29. 16p.
37. 4p.

6. 80p.
14. 48p.
22. 30p.
30. 14p.
38. 3p.

7. 75p.
15. 45p.
23. 28p.
31. 12p.
39. 2p.

8. 70p.
16. 42p.
24. 26p.
32. 10p.
40.- 1p.

9-12 pelaajaa:
1. 160p.
9. 16p.

2. 125p.
10. 12p.

13-16 pelaajaa:
1. 160p.
9. 35p.

2. 130p.
10. 30p.

17-24 pelaajaa:
1. 160p.
9. 55p.
17. 24p.

2. 130p.
10. 50p.
18. 21p.

25-32 pelaajaa:
1. 160p.
9. 60p.
17. 33p.
25. 16p.

2. 130p.
10. 54p.
18. 30p.
26. 14p.

33-40 pelaajaa tai enemmän:
1. 160p.
9. 65p.
17. 40p.
25. 24p.
33. 8p.

2. 135p.
10. 60p.
18. 38p.
26. 22p.
34. 7p.

3. 110p.
11. 57p.
19. 36p.
27. 20p.
35. 6p.

RG-pisteet eivät nollaudu uuden kauden alkaessa vaan uusi kausi alkaa samoista RG-pisteistä johon edellinen kausi
päättyi. Käytössä on siis ns. kiertävä RG-järjestelmä jossa korvataan edellisen kauden vastaavan kilpailun pisteet.
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KILPAILUT: MESTARUUSSARJAN RG-KILPAILUT (5 kpl)
Osallistumisoikeus:

Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä.

Osallistumismaksu:

50 € per RG (alle 21 -vuotiaat (1996-) ja naiset 25 €)
Vaihtoehtoisesti kausimaksu 150€ (eli 30€/kisa)

Lisenssit:

Kilpailulisenssi ja kertalisenssi. Kertalisenssillä voi osallistua
maksamalla osallistumismaksun lisäksi 20 €. (naiset ja alle 21-vuotiaat
(1996-) 10€). Huom! Kaikki lisenssit pitää olla maksettuna etukäteen
https://www.suomisport.fi lisenssijärjestelmän kautta ennen kilpailun aloittamista.

Lue lisää sivu 5-6: Lisenssit

Pelitapa:

Lohko + cup. Karan pelitapataulukon mukaisesti.
http://kara.sbil.fi/@Bin/1437016/Kara_pelitavat_2016.pdf
Lohkopelit 20 karaan ja cup 25-30 karaan.

Rankingpisteet:

On kuvattu kappaleessa ”Kilpailut ja RG-pisteet” sivu 9.

Palkinnot:

Palkinto-osuudesta (70%) kilpailuissa
1. 50 %, 2. 25%, 3. 12,5% 4. 12,5%
Kilpailujen järjestäjän kuuluu hankkia kilpailuihin 2 parhaalle pokaalit/palkinnot.

Rahanjako:

Kilpailujen järjestäjä
SBiL
Palkinnot

20 %
10 %
70 %

Kilpailuasu:

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

Muuta:

Kilpailuissa käytössä peliaikakellot
mahdollisesti myös lyöntivuororajat

ja

lyöntiaika

on

50s.

ja

Kausilisenssi (60€) pitää maksaa erikseen http://www.suomisport.fi
Kausimaksun osuus 150€ pitää olla suoritettuna ennen kauden
ensimmäistä RG-kilpailua, mikäli kausimaksuedun haluaa hyödyntää.
Maksettua kausimaksua ei palauteta, vaikka pelaajalla kauden
aikana jäisi yksi tai useampi RG-kilpailu pelaamatta.
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KILPAILUT: DIVISIOONASARJAN KILPAILUT (5 kpl)
Osallistumisoikeus:

Kaikille halukkaille.

Osallistumismaksu:

15 € per kilpailu

Lisenssit:

Ei vaadi erillistä lisenssiä vaan väliaikainen lisenssi ja seurajäsenyys
sisältyvät osallistumismaksuun kilpailujen ajan.

Pelitapa:

Lohko + cup. Karan pelitapataulukon mukaisesti.
http://kara.sbil.fi/@Bin/1437016/Kara_pelitavat_2016.pdf
Lohkopelit 10-15 karaan ja cup 15-20 karaan.

Rankingpisteet:

On kuvattu kappaleessa ”Kilpailut ja RG-pisteet” sivu 9.

Palkinnot:

Palkinto-osuudesta (60%) kilpailuissa
1. 50 %, 2. 25%, 3. 12,5% 4. 12,5%
Kilpailujen järjestäjän kuuluu hankkia kilpailuihin 2 parhaalle pokaalit/palkinnot.

Rahanjako:

Kilpailujen järjestäjä
Palkinnot

40 %
60 %

Kilpailuasu:

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

Muuta:

Kilpailuissa käytössä lyöntivuororajat, mutta ei lyöntiaikakelloa.
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KILPAILUT: SM-(ALKU)KILPAILU
Osallistumisoikeus:

Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenillä

Osallistumismaksu:

50 € (alle 21-vuotiaat (1997-) ja naiset 25€)

Lisenssit:

Kilpailulisenssipakko

Pelitapa:

Lohko + cup. Karan pelitapataulukon mukaisesti.
http://kara.sbil.fi/@Bin/1437016/Kara_pelitavat_2016.pdf
Lohkopelit 20 karaan ja cup 25 karaan.

Rankingpisteet:

On kuvattu kappaleessa ”Kilpailut ja RG-pisteet” sivulla 9.

Palkinnot:

Palkinto-osuudesta (55%)
1. 50 %, 2. 25%, 3.-4. 12,5% 3.-4. 12,5%
SBIL huolehtii kilpailuun 3-4 parhaalle pokaalit ja mitalit. Mitä enemmän
palkintoprosenttien ulkopuolelle jääville pelaajille (esim. sijoille 5-8 ja pisimmän
sarjan tehneelle), on tarjolla tavarapalkintoja järjestävän seuran puolesta, niin
sitä arvokkaammaksi kilpailu mielletään.

Rahanjako:

Kilpailujen järjestäjä
SBiL
palkinnot

25 %
20 %
55 %

Kilpailuasu:

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

Muuta:

Kilpailuissa käytössä peliaikakellot ja lyöntiaika on 50s. ja
mahdollisesti myös lyöntivuororajat
SM-kilpailusta jaetaan RG-pisteitä RG-kilpailujen tapaan.
SM-finaalit pelataan erillisessä finaalitapahtumassa,
selviytyy SM-alkukilpailun neljä parasta pelaajaa.

johon
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KILPAILUT: PARI SM-KILPAILU
Pelitapa:
Osallistumismaksu:
Lisenssit:
Palkinnot:

Määritellään kilpailukohtaisesti. Nelinpelinä vuorolyönnein.
Pelaajien ei tarvitse edustaa samaa seuraa mutta molempien
pitää edustaa jotain SBIL:n alaista jäsenseuraa.
30€ / hlö (alle 21 –vuotiaat (1997-) ja naiset 15€)
Kerta- tai Kausilisenssi
Palkinto-osuudesta (55%)
1. 50 %, 2. 30%, 3. 20%
Kilpailujen järjestäjän kuuluu hankkia kilpailuihin finalisteille pokaalit. SBIL
järjestää mitalit kolmelle parhaalle parille (pronssiottelu pelataan erikseen). Ja
mitä enemmän palkintoprosenttien ulkopuolelle jääville pelaajille (esim. sijoille
5-8 ja pisimmän sarjan tehneelle parille), on tarjolla tavarapalkintoja, niin sitä
arvokkaammaksi kilpailu mielletään.

Rahanjako:

Kilpailujen järjestäjä
SBiL
palkinnot

25 %
20 %
55 %

Kilpailuasu:

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

Kaikilla pareilla pitää olla yhtenäinen peliasu, vaikka edustaisivat
eri seuraa.
Muuta:

Kilpailuissa käytössä peliaikakellot ja lyöntiaika on 50s ja
mahdollisesti lyöntivuororajat käytössä.
Ei RG-pisteitä

TUOMARITOIMINTA
Kilpailunjohtaja on vastuussa koko tuomaritoiminnasta ja voi tarvittaessa käyttää
tuomarina oman seuran edustajaa ja/tai ketä tahansa tuomariksi kelpaavaa henkilöä.
Tuomarin (=Kirjurin) vastuulla hoitaa:
- Pelin ”tuomarointi” eli ymmärtää karan säännöt
- Pisteiden ja lyöntivuorojen merkitseminen
- Lyöntikellon käyttö ja siihen liittyvät toimenpiteet
- Pelituloksen ilmoitus välittömästi pelin päätyttyä
- Ilmoittaa epäselvissä tilanteissa asiasta kilpailunjohtajalle ja/tai kilpailun jyrylle.

KANSAINVÄLISTEN KILPAILUJEN EDUSTUSPELAAJIEN VALINTAKRITEERIT
Lajipäällikkö esittää edustuspelaajat liiton hallitukselle.
Hallitus tekee valinnoista lopullisen päätöksen.
Ensisijaisesti Karan EM-edustaja valitaan sen hetkisen RG-listan perusteella niin, että RG-listan ensimmäisellä
on ensisijainen osallistumisoikeus. Mikäli RG-1 on estynyt, RG-listan toisella on osallistumisoikeus. Mikäli
myös RG-2 on estynyt – Karan lajijaosto yhdessä lajipäällikön kanssa valitsevat EM-edustajan RG-sijoituksen,
turnausvoittojen, keskiarvojen ja kilpailuaktiivisuuden perusteella.

