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YLEISTÄ
Snookerin kilpailuohjekirja on laadittu Suomen Biljardiliiton sääntöjen mukaan ja sitä tulee
noudattaa kaikissa SBiL:n alaisissa snookerkilpailuissa.
Lue myös SBIL:n yleinen kilpailuohjekirja, johon on koottu yleistä tietoa kilpailutoiminnasta.

AMMATTILAISPELAAJAT
Ammattilaispelaajat voivat osallistua RG- ja SM-kilpailuihin.

KILPAILUKALENTERI JA KILPAILUKUTSUT
Kauden kilpailukalenteri löytyy snooker.sbil.fi -sivustolta.
Kilpailun järjestäjän tulee toimittaa mahdolliset lisätiedot kilpailusta snookerjaostolle
(petri.pallaspuro@gmail.com) liiton nettisivuille laitettavaa kilpailukutsua varten
viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailua. Kilpailukutsut julkaistaan snookerjaoston toimesta
http://snooker.sbil.fi/ etusivulla noin pari viikkoa ennen kilpailua. Kisakutsut julkaistaan biljardi.org
-sivustolla, missä tapahtuu myös ilmoittautuminen.

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
Ennakkoilmoittautumismenettely tulee selvästi ilmetä kilpailukutsussa ja annetut aikarajat ovat
ehdottomia. Kaikkiin kilpailuihin on ennakkoilmoittautumispakko. Kaikki ilmoittautumiset ovat
sitovia ja vastuu on henkilöllä, joka on pelaajan kilpailuun ilmoittanut. Liitto perii
osallistumismaksun saapumatta jääneeltä pelaajalta/ilmoittajalta, mikäli hän ei ole lähettänyt
hyväksyttyä lääkärintodistusta viime hetkellä ilmenneen sairauden takia viimeistään viikon
kuluessa kilpailun alkamisajankohdan jälkeen. Liitto voi myöntää ainoastaan poikkeustapauksissa
vapautuksen maksusta ilman lääkärintodistusta. Pelaaja on kilpailukiellossa, kunnes
maksamattomat pelimaksut on suoritettu. Biljardi.org :ssa pelaaja ilmoittautuu omilla
tunnuksillaan kisoihin ja voi perua ilmoittautumisen samassa paikassa.
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MYÖHÄSTYMINEN
Jos pelaaja myöhästyy ilmoitetusta alkamisajasta 5 minuuttia, voidaan pelaaja tuomita häviämään
ensimmäinen erä ottelusta. Mikäli pelaaja myöhästyy yli 15 minuuttia, pelaaja voidaan tuomita
häviämään ottelunsa.
Pelaajan tulee ilmoittaa kilpailunjohtajalle viipymättä myöhästymisestä tai saapumatta
jättämisestä niin pian kuin mahdollista.

KILPAILULISENSSI
Kilpailemisen edellytys on, että pelaajalla on sekä SBiL:n jäsenseuran jäsenyys että voimassaoleva
lisenssi. Lisenssi tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä biljardi.org -sivustolla.
Lisenssi hankitaan netissä etukäteen osoitteessa https://www.suomisport.fi/ eikä sitä voi ostaa
jälkikäteen.
Lue lisää lisensseistä ja hinnoista SBIL:n yleisestä kilpailuohjeista (www.sbil.fi)

KÄYTÖS JA PUKEUTUMINEN
Kaikissa SBiL:n alaisissa snookerkilpailuissa on noudettava SBiL:n erillisiä käytös- ja
pukeutumisohjeita. Kilpailun järjestäjän on valvottava ja vaadittava pelaajia noudattamaan kaikki
liiton ohjeita ja
määräyksiä.
Divisioona
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita TAI pikeepaita oman seuran logolla
- juhlakengät
Mestaruussarja
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita TAI pikeepaita oman seuran logolla
- kangasliivi (EI PAKOLLINEN)
- juhlakengät
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SM kilpailut
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita
- kangasliivi
- solmio/rusetti (Huom! Pakollinen ainoastaan SM alkukilpailu + Kulttuuritalon finaalit)
- juhlakengät

JURY
Jokaiseen kilpailuun tulee valita kolmen (3) jäsenen jury, johon kuuluu kilpailujen järjestäjän
edustaja ja mielellään kahden muun eri seuran edustajat. Juryn jäsenet voivat olla myös kilpailuun
osallistuvia pelaajia sekä kilpailunjohtaja.
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 vain jos vastalause
hyväksytään. Vastapelaajan ja tuomarin on kunnioitettava vastustajan pyyntöä pelin
keskeyttämisestä, kunnes juryn jäsen on saapunut paikalle ja vastalause on käsitelty.
Pelaajalla on oikeus/velvollisuus pyytää ottelun aikana juryn jäsen paikalle ratkaisemaan
ongelmatilanteita, jotka liittyvät sääntöihin. Juryn jäsen tuomaroi tarvittaessa snookerin
purkutilanteet, mikäli ottelussa ei ole tuomaria.
Mestaruussarjassa ja SM-kilpailuissa on käytössä normaali kansainvälinen missisääntö, mutta
divisioonassa on käytössä ns viiden missin sääntö (otettu käyttöön syksyllä 2017). Tämä sääntö
rajoittaa virheen ja missin määrän divisioonassa korkeintaan viiteen, mikäli viides yritys on vilpitön
ja parhaan kyvyn mukaan suoritettu. Mikäli pelaaja ei yritä kunnolla osumaa viimeisellä viidennellä
yrityksellä, niin pelaajalle tuomitaan viides missi ja yritykset jatkuvat. Tällä estetään se, että pelaaja
ei voi lyödä taktisesti valkoista turvalliseen paikkaan ilman pelkoa uudesta missistä. Viiden missin
sääntö ei ole käytössä, mikäli ottelussa on tuomari. Kts koko sääntö LIITE 2.
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OSALLISTUMISMAKSUT
Jokaisen kilpailun kohdalle on merkitty kilpailukohtainen osallistumismaksu, joka pitää suorittaa
päästäkseen pelaamaan kilpailuun. Kilpailumaksun laiminlyönti johtaa kilpailukieltoon, kunnes
maksu on suoritettu.

JÄRJESTÄJÄN, KILPAILUNJOHTAJAN JA SNOOKERJAOSTON VELVOITTEET
Jokaiseen kilpailuun järjestävä seura nimeää kilpailunjohtajan ja varahenkilön. Kilpailunjohtajan tai
nimetyn varahenkilön on oltava kilpailupaikalla koko kilpailun ajan.
Kilpailunjohtajan velvoitteet
- tarkistaa kilpailukutsu ennen postitusta / lähetystä
- hankkia kilpailuun tarvittavat muut toimitsijat, esim. tuomarit
- tarkistaa lisenssitiedot biljardi.org: sta ilmoittautumislistalta
- Ennen kilpailun alkamista, kilpailunjohtaja pitää lyhyehkön tervetuliaispuheen, jossa hänen pitää
mm. mainita pelimäärät, missisäännöt (kts kohdassa Jury), tupakointi- ja alkoholijuonnin kielto
pelin aikana, juryyn kuuluvat henkilöt sekä muistutus sallituista tauoista. Puheessa pitäisi myös
ilmoittaa milloin viimeinen kierros pelataan tai montako pelaajaa jatkaa seuraavana päivänä, mikäli
kilpailua ei pelata loppuun saman päivän aikana. On suotavaa, etteivät kilpailut venyisi yli puolen
yön.
- valvoa kilpailujen sujuvuutta, SBiL:n sääntöjen noudattamista, pelaajien käytöstä sekä
pukeutumista
- Kilpailunjohtaja on velvollinen raportoimaan lajipäällikölle seuraavista pelaajarikkeistä:
-kilpailija myöhästyy kilpailusta enemmän kuin on sallittu
- kilpailija tupakoi, käyttää nuuskaa tai alkoholia pelin aikana
- kilpailija käyttäytyy muilta osin kilpailusääntöjen tai kurinpitomääräysten vastaisesti
- kilpailunjohtajan vastuulla on tilittää SBiL:n osuus kilpailumaksuista sekä lisenssimaksut eriteltynä
1 viikon sisällä kilpailusta
- laatia kisaraportti ja toimittaa kuvia pelaajista nettisivuja varten 1 viikon kuluessa kisan
päättymisestä snookerjaostolle (petri.pallaspuro@gmail.com) ellei toisin sovita
- lähettää tulokset heti kilpailun päätyttyä, esim. 8 parasta
YLE urheilutoimitus yle.urheilu@yle.fi
Helsingin Sanomat urheilutoimitus hs.urheilu@hs.fi
Ilta-Sanomat urheilu@iltasanomat.fi
STT sport@stt.fi
sekä myös paikallisille tiedotusvälineille.
8

Järjestävän seuran velvoitteet
- toivomuksena live stream lähetys vähintään yhdeltä pöydältä
- pöytien ja pallojen huolto otteluiden välillä
- tuloslappujen toimittaminen pelaajille pisteiden merkkausta varten
- kilpailupaikalla tulee olla tietokone käytössä ja logattuna tunnuksilla biljardi.org -sivustolle
Huom! Maksujen, tulosten tiedottamisen ym. kilpailua koskevien asioiden laiminlyönti
vaikeuttaa kilpailujen saantia kyseisen seuran kohdalla jatkossa.

Snookerjaoston velvoitteet
- päivittää rankinglistat seuraavan viikon kuluessa
- päivittää tulokset ja kaaviot nettisivuille seuraavan viikon kuluessa
- päivittää kuvat ja raportti nettisivuille seuraavan viikon kuluessa
Tärkeät tiedostot löytyvät Kilpailutoiminta ja tulokset osiosta
http://snooker.sbil.fi/kilpailutoiminta-ja-tulokset/

KILPAILUJEN AIKATAULU
Kilpailunjohtajan tulee jos mahdollista laskea kilpailun aikataulu etukäteen. On myös tärkeää,
että kilpailut eivät veny yömyöhään. Kutsussa on ilmoitettava, ovatko kilpailut mahdollisesti
yksi/kaksipäiväiset. SM alkukilpailulle varataan kolme pelipäivää.
SM-kilpailujen finaalipäiville on määrätty kellonajat valmiiksi ja niitä tulee noudattaa. Kilpailun
järjestäjän on myös hyvä pitää esillä kilpailuaikataulua paikanpäällä/netissä, jossa on määritelty
mm. seuraavat alkavat pelit ja niiden arvioitu alkamisajankohta.
Rg-kilpailujen otteluita voidaan pelata tapauskohtaisesti jo perjantaina tai lauantaina ennen klo 10,
mikäli se sopii otteluparin molemmille pelaajille. Asiasta pitää sopia kilpailunjohtajan kanssa
etukäteen.
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PELITAUOT
Sallituista pelitaukojen pituuksista tiedotetaan kilpailun yhteydessä. Normaalisti lyhyemmät ottelut
ilman ylimääräisiä taukoja ja pitkissä otteluissa yksi ylimääräinen viiden minuutin tauko normaalien
vessakäyntien lisäksi.

PELAAJIEN ARVONTA JA SIJOITTAMINEN
Arvonta suoritetaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, ellei toisin ole ilmoitettu. Kaavio
ilmestyy biljardi.org -sivustolle.
Tulospalveluosioon (snooker.sbil.fi) julkaistaan kisojen aikataulutiedot ja muu tärkeä informaatio
viimeistään perjantaina ennen kilpailua. Sivulle tulee linkki kisakaavioon ja alkavien ottelujen
aikataulut.
Mestaruussarjassa pelaajien sijoittelu tapahtuu aina ajantasalla olevan mestaruussarjan rankingin
mukaan. Kauden ensimmäisen kisan sijoittelu tapahtuu edelliskauden kokonaisrankingin
perusteella. Kaudesta 2020-2021 alkaen otetaan käyttöön uusi portaittainen sijoittelu eri
kierroksille. Lue lisää mestaruussarjan kohdalta sivu 12.
Divisioonassa top-8 pelaajien sijoittelu tapahtuu aina ajantasalla olevan divisioonarankingin
perusteella. Kauden ensimmäisen kisan sijoittelu edelliskauden kokonaisrankingin perusteella.

PELAAJAT TASAPISTEISSÄ RG-LISTALLA
Jos kaksi pelaajaa (tai useampi) ovat tasapisteissä, niin paremmuus määräytyy seuraavalla tavalla.
1. Voittojen määrä
2. Finaalipaikkojen määrä
3. Semifinaalipaikkojen määrä
4. Last 8 paikkojen lukumäärä
5. Last 16 paikkojen lukumäärä
6. Loserfinaalipaikkojen lukumäärä
7. Pelattujen kisojen lukumäärä (se edellä, kuka on pelannut vähemmän kisoja)
8. Kumpi ollut pisteissä edellä aiemmin kauden aikana
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KILPAILUJEN IKÄLUOKITUKSET
Lue ikärajoista tarkemmin SBIL:n yleisestä kilpailuohjekirjasta.

KILPAILUTOIMINTA
MESTARUUSSARJA
Osallistumisoikeus
- SBiL jäsenseuran jäsenyys + voimassaoleva lisenssi (kausi/syys/kevät/kerta)
- Mestaruussarja on avoin kaikille pelaajille
Ilmoittautuminen
- Ilmoittautuminen päättyy kisaa edeltävän torstaina klo 21
- ilmoittautumistapa kilpailuilmoituksen mukaan
- kilpailun pelaamisen ehtona on 10 ilmoittautunutta pelaajaa
Osallistumismaksu
Miehet (mestisstatus)
Miehet (divaristatus)
Juniorit
Naiset
Lisenssit
Kausilisenssi
Syyskausilisenssi
Kevätkausilisenssi
Kertalisenssi miehet
Kertalisenssi naiset
Kertalisenssi juniorit

40 Eur
30 Eur
20 Eur
20 Eur

60 Eur (miehet), 30 Eur (naiset, juniorit)
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset, juniorit)
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset, juniorit)
20 Eur
10 Eur
10 Eur

Kilpailumaksujen jako ja palkinnot
SBIL
10%
Järjestäjä
25%
Palkintopotti 65%
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Palkintopotista siirretään kauden päätöspottiin 80 Eur (6xRG+6Reds SM+SM=640 Eur) jaettavaksi
kolmelle parhaalle SM kilpailujen jälkeen (1. 360 Eur 2. 180 Eur 3. 100 Eur)
Sija 1. 50% + pokaali
Sija 2. 25% + pokaali
Sija 3.-4. 12,5% + pokaali
Pukeutuminen
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita TAI pikeepaita oman seuran logolla
- kangasliivi (EI PAKOLLINEN)
- juhlakengät
Pelitapa ja formaatti
- suora cup best of 7
- Uusi portaittainen sijoittelu kaavioon
rg 1-8 sijoitetaan oikeassa järjestyksessä last 16
rg 9-16* sijoitetaan arvalla last 24
rg 17-24 sijoitetaan arvalla last 32
rg 25-32 sijoitetaan arvalla last 40
rg 33-40 sijoitetaan arvalla last 48
rg 41-48 sijoitetaan arvalla last 56
rg 49-56 sijoitetaan arvalla last 64
rg 57-64 sijoitetaan arvalla last 72
jne...
*jos turnauksessa on alle 16 pelaajaa, niin walkoverit menee sijoittelujärjestyksessä last 8
kaavioon.
Rankingpisteet suora-CUP
Sija 1.
3000 p
Sija 2.
2500 p
Sija 3.-4.
2000 p
Sija 5.-8.
1500 p
Sija 9.-16.
1000 p
Sija 17.-24.
800 p
12

Sija 25.-32.
Sija 33.-40.
Sija 41.-48.
Sija 49.-56.
Sija 57.Häviö 1. ottelussa

600p
500p
400p
300p
200p
100p

Mikäli pelaaja häviää ensimmäisen ottelunsa, hän saa ainoastaan 100 pistettä.
Tämä sääntö koskee kaikkia sijoitettuja pelaajia
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DIVISIOONA
Osallistumisoikeus
- SBiL jäsenseuran jäsenyys + voimassaoleva lisenssi (kausi/syksy/kevät/kerta)
- divisioonakilpailuissa ei ole pelioikeutta mestaruussarjastatuksen omaavilla pelaajilla (päivittyvä
lista löytyy nettisivuilta Kilpailutoiminta ja tulokset osiosta ja LIITE 1 tämän dokumentin lopussa)
- Snookerjaosto voi päivittää listaa missä tahansa kohtaa kautta, myös ilmoittautumisen jälkeen
- käytännössä mestaruussarjan status on kaikilla eri biljardilajien kärkipelaajilla, vaikka nimeä ei
olisikaan vielä lisätty listalle
Ilmoittautuminen
- ilmoittautuminen päättyy kisaa edeltävänä torstaina klo 21
- ilmoittautumistapa kilpailuilmoituksen mukaan
- kilpailun pelaamisen ehtona on 12 ilmoittautunutta pelaajaa
Osallistumismaksu
Miehet
Naiset
Juniorit
Lisenssit
Kausilisenssi
Syyskausilisenssi
Kevätkausilisenssi
Kertalisenssi miehet
Kertalisenssi naiset
Kertalisenssi juniorit

30 Eur
20 Eur
10 Eur

60 Eur (miehet), 30 Eur (naiset, juniorit)
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset, juniorit)
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset, juniorit)
20 Eur
10 Eur
10 Eur

Kilpailumaksujen jako ja palkinnot
SBil
10%
Järjestäjä
25%
Palkintopotti
65%, josta vähennetään 4 x 30 eur = 120 eur
Neljä parasta pelaajaa saavat palkintorahan lisäksi 30 euron arvoisen setelin mestaruussarjan
osallistumismaksua varten. Setelin voimassaoloaika on 1 vuosi.
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Sija 1.
Sija 2.
Sija 3.-4.

50% + pokaali
25% + pokaali
12,5% + pokaali

Pukeutuminen
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita TAI pikeepaita oman seuran logolla
- juhlakengät
Pelitapa
- Tuplaeliminaatio + cup (pelipöytien lukumäärä 8 tai enemmän)
- Suora cup (pelipöytien lukumäärä 7 tai vähemmän)
- Cup-formaatti valitaan osallistujamäärän mukaan (8/16-cup)
- Turnauksen kaikki ottelut best of 3
- Sijoittelu: divisioonan ranking top-8 pelaajat
- cup arvonta biljardi.org :ssa, kun tuplaeliminaatio valmis
Rankingpisteet 8-cup
Sija 1.
2500 p
Sija 2.
2000 p
Sija 3.-4.
1500 p
Sija 5.-8.
1000 p
Sija 9.-12.
800 p
Sija 13.-16.
600 p
Sija 17.-24.
400 p
Sija 25.-32.
200 p
Sija 33.100 p
Rankingpisteet 16-CUP
Sija 1.
2500 p
Sija 2.
2000 p
Sija 3.-4.
1500 p
Sija 5.-8.
1000 p
Sija 9.-16.
800 p
Sija 17.-24.
600 p
15

Sija 25.-32.
Sija 33.-

400 p
200 p

Säännöt
Divisioonassa on käytössä normaalista poikkeava virhe ja miss sääntö. (Kts LIITE 2)
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SNOOKER SM alkukilpailu ja finaalit
Osallistumisoikeus
- SBiL jäsenseuran jäsenyys + voimassaoleva lisenssi (kausi/kevät)
- Juniorit voivat pelata myös kertalisenssillä
Ilmoittautuminen
- ilmoittautuminen päättyy kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21
- ilmoittautumistapa kilpailuilmoituksen mukaan
Osallistumismaksu
Miehet
Naiset
Juniorit (1997 tai myöhemmin syntyneet)

50 Eur
20 Eur
20 Eur

Lisenssit
Kausilisenssi
60 Eur (miehet), 30 Eur (naiset, juniorit)
Kevätkausilisenssi
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset, juniorit)
Kertalisenssi juniorit 10 Eur
Kilpailumaksujen jako ja palkinnot
SBil
10%
Järjestäjä
25%
Palkintopotti 65%
Sija 1. 40% + SM mitali
Sija 2. 20% + SM mitali
Sijat 3.-4.
10% + SM mitali
Sijat 5.-8.
5%
Pukeutuminen
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita
- kangasliivi (ei neuleliivi tms.)
- rusetti TAI solmio
- juhlakengät
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Pelitapa
- suora cup
- ranking top-16 pelaajat sijoitetaan kaavioon
- SM alkukilpailun ottelut best of 7 (neljään voittoon)
- alkukilpailu pelataan kolmipäiväisenä (pe-su)
- semifinaalit best of 7 (neljään voittoon), toinen semifinaali alkaa heti toisen päätyttyä
- finaali best of 7 (neljään voittoon)
Rankingpisteet
- SM kilpailusta jaetaan korotetut rankingpisteet divisioonaan ja mestaruussarjaan
1.

4000p

2.

3000p

3.-4.

2000p

5.-8.

1500p

9.-16. 1000p
17.-32. 800p
32.-64. 600p
65. -

400p
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SNOOKER 6 REDS SM
Osallistumisoikeus
- SBiL jäsenseuran jäsenyys + voimassaoleva lisenssi (kausi/kevät)
- Juniorit voivat pelata myös kertalisenssillä
Ilmoittautuminen
- ilmoittautuminen päättyy kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21
- ilmoittautumistapa kilpailuilmoituksen mukaan
Osallistumismaksu
Miehet
Naiset
Juniorit (1996 tai myöhemmin syntyneet)

40 Eur
20 Eur
20 Eur

Lisenssit
Kausilisenssi
60 Eur (miehet), 30 Eur (naiset, juniorit)
Kevätkausilisenssi
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset, juniorit)
Kertalisenssi juniorit 10 Eur
Kilpailumaksujen jako ja palkinnot
SBil
10%
Järjestäjä
25%
Palkintopotti 65%
Sija 1.
Sija 2.
Sijat 3.-4.

50% + SM mitali
25% + SM mitali
12,5% + SM mitali

Pukeutuminen
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita
- kangasliivi (ei neuleliivi tms.)
- juhlakengät
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Pelitapa
- Suora cup best of 9
- sijoittelu top-8 rankingin mukaan eri puolelle kaaviota
Säännöt
Kaikki normaalit snookerin säännöt ovat voimassa seuraavin poikkeuksin:
1. VIRHE JA MISS tuomioita voidaan tuomita kerrallaan korkeintaan viisi kertaa peräkkäin
2. Neljän peräkkäisen VIRHE JA MISS tuomion jälkeen tuomarin on varoitettava virheen tehnyttä
pelaajaa: Jos VIRHE JA MISS tuomitaan vielä uudelleen, niin ei lyöntivuorossa olevalla pelaajalla on
valittavinaan seuraavat vaihtoehdot:
(i) jatkaa peliä itse pallojen sen hetkisestä sijainnista
(ii) pyytää vastustajaa jatkamaan peliä pallojen sen hetkisestä sijainnista
(iii) jatkaa peliä itse pelaamalla vapaan käsipallon ts. lyöntipallo voidaan sijoittaa mihin tahansa
pelipöydälle, mutta tätä vaihtoehtoa ei voida käyttää, jos peli on edennyt tilanteeseen, jossa
”tarvitaan snookereita”.
3. Pelaaja ei saa aiheuttaa snooker tilannetta nimetyn väripallon taakse missään vaiheessa peliä

1.

2500p

2.

2000p

3.-4.

1500p

5.-8.

1000p

9.-16. 600p
17.-32. 400p
32.-64. 200p
65. -

100p
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PARI SM
Osallistumisoikeus
- SBiL jäsenseuran jäsenyys + voimassaoleva lisenssi (kausi/kevät)
- Juniorit voivat pelata myös kertalisenssillä
- Peliparin ei tarvitse edustaa samaa seuraa
Ilmoittautuminen
- ilmoittautuminen päättyy kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21
- ilmoittautumistapa kilpailuilmoituksen mukaan
Osallistumismaksu
Pelipari
50 Eur
Lisenssit
Kausilisenssi
Kevätkausilisenssi
Kertalisenssi aikuiset
Kertalisenssi juniorit

60 Eur (miehet), 30 Eur (naiset, juniorit)
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset, juniorit)
20 Eur
10 Eur

Kilpailumaksujen jako ja palkinnot
SBil
10%
Järjestäjä
25%
Palkintopotti 65%
Sija 1.
Sija 2.
Sijat 3.-4.

50% + SM mitali
25% + SM mitali
12,5% + SM mitali

Pukeutuminen
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita
- kangasliivi (ei neuleliivi tms.)
- juhlakengät
21

Pelitapa
- suora cup
- lauantaina pelataan last 8 kaavio loppuun (best of 7)
- sunnuntaina pelataan semifinaalit (best of 7) ja finaali (best of 9)
Säännöt
- Pelipari pelaa vuorolyönnein eli yksi lyönti omalla lyöntivuorolla
- ei keskustelua (lue: palaveri/neuvottelu) lyöntivuorojen aikana, lyhyt sanailu keskenään sallittua
- ottelun aloitus arvotaan normaalisti
- lyöntijärjestys säilyy samana koko erän ajan
- Erän alussa pelipari saa valita aloittajan
- vastapuolen joukkue voi halutessaan pyytää virheen tehnyttä pelaajaa lyömään uudelleen
- uusintamustan tilanteessa arvonnan voittanut joukkue saa päättää kumpi joukkue aloittaa
- uusintamustan aloittava joukkue saa valita oman lyöntijärjestyksensä, mutta toisen joukkueen
lyöntijärjestys säilyy samana kuin uusintamustaan johtaneessa erässä
(Huom! Pelitapaa voidaan muuttaa jos osallistujamäärä sitä edellyttää)
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JOUKKUE SM
Osallistumisoikeus
- SBiL jäsenseuran jäsenyys + voimassaoleva lisenssi (kausi/syksy)
- Juniorit voivat pelata myös kertalisenssillä
- Samasta seurasta voi olla useampi joukkue
- Huom! Mikäli käytetään seurasiirtoa joukkueen muodostuksessa, tulee huomioida, että
seurasiirto on sallittua tehdä vain yhden kerran kauden aikana.
Ilmoittautuminen
- ilmoittautuminen päättyy kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21
- ilmoittautumistapa kilpailuilmoituksen mukaan
- vähintään 6 ilmoittautunutta joukkuetta
Osallistumismaksu
Joukkue (3 pelaajaa) 90 Eur
Lisenssit
Kausilisenssi
Syyskausilisenssi
Kertalisenssi aikuiset
Kertalisenssi juniorit

60 Eur (miehet), 30 Eur (naiset, juniorit)
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset, juniorit)
20 Eur
10 Eur

Kilpailumaksujen jako ja palkinnot
SBil
10%
Järjestäjä
25%
Palkintopotti 65%
Sija 1.
Sija 2.
Sijat 3.-4.

50% + SM mitali
25% + SM mitali
12,5% + SM mitali

Pukeutuminen
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita
- kangasliivi (ei neuleliivi tms.)
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- juhlakengät
Pelitapa
- Vähimmäisosallistujamäärä 6 joukkuetta
- Joukkueen koko 3 pelaajaa
- Joukkueet jaetaan 2 lohkoon A ja B
- Lohkopelit pelataan lauantaina
- Joukkueen pelaajat pelaavat kukin 2 erää jokaista vastustajan pelaajaa vastaan
- Ottelu päättyy, kun toinen joukkueista saavuttaa 10 erävoittoa
- Mikäli tilanne on tasan 9-9, niin pelataan ratkaisuerä joukkueiden valitsemien pelaajien kesken
- Semifinaalit (A1-B2 ja B1-A2) ja finaali pelataan sunnuntaina
Huom! Pelitapa voi muuttua kilpailunjohtajan määräyksellä, mikäli joukkueiden lukumäärä sitä
edellyttää.

24

SENIORIEN SM-40 2021
Osallistumisoikeus
- SBiL jäsenseuran jäsenyys + voimassaoleva lisenssi (kausi/kevät)
- pelaajan syntymävuosi 1981 tai aiemmin
Ilmoittautuminen
- ilmoittautuminen päättyy kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21
- ilmoittautumistapa kilpailuilmoituksen mukaan
- kilpailun pelaamisen ehtona on 12 ilmoittautunutta pelaajaa
Osallistumismaksu
40 Eur
Lisenssit
Kausilisenssi
Kevätkausilisenssi

60 Eur (miehet), 30 Eur (naiset)
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset)

Kilpailumaksujen jako ja palkinnot
SBil
10%
Järjestäjä
25%
Palkintopotti 65%
Sija 1.
Sija 2.
Sijat 3.-4.

50% + SM mitali
25% + SM mitali
12,5% + SM mitali

Pukeutuminen
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita
- kangasliivi (ei neuleliivi tms.)
- juhlakengät
Pelitapa
Huom! Pelitapa voi muuttua kilpailunjohtajan määräyksellä, mikäli pelaajien lukumäärä sitä
edellyttää.
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- lauantaina tuplaeliminaatio (voittajapuoli best of 5, häviäjäpuoli best of 5)
- sunnuntaina 8-cup best of 7

SENIORIEN SM-50 2021
Osallistumisoikeus
- SBiL jäsenseuran jäsenyys + voimassaoleva lisenssi (kausi/kevät)
- pelaajan syntymävuosi 1971 tai aiemmin
Ilmoittautuminen
- ilmoittautuminen päättyy kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21
- ilmoittautumistapa kilpailuilmoituksen mukaan
- kilpailun pelaamisen ehtona on 12 ilmoittautunutta pelaajaa
Osallistumismaksu
40 Eur
Lisenssit
Kausilisenssi
Kevätkausilisenssi

60 Eur (miehet), 30 Eur (naiset)
40 Eur (miehet), 20 Eur (naiset)

Kilpailumaksujen jako ja palkinnot
SBil
10%
Järjestäjä
25%
Palkintopotti 65%
Sija 1.
Sija 2.
Sijat 3.-4.

50% + SM mitali
25% + SM mitali
12,5% + SM mitali

Pukeutuminen
- suorat puvunhousut
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- pitkähihainen kauluspaita
- kangasliivi (ei neuleliivi tms.)
- juhlakengät
Pelitapa
Huom! Pelitapa voi muuttua kilpailunjohtajan määräyksellä, mikäli pelaajien lukumäärä sitä
edellyttää.
- lauantaina tuplaeliminaatio (voittajapuoli best of 5, häviäjäpuoli best of 5)
- sunnuntaina 8-cup best of 7
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JUNIORIEN SM 2021
Osallistumisoikeus
- SBiL jäsenseuran jäsenyys + voimassaoleva lisenssi (kausi/kevät/kerta)
- pelaajan syntymävuosi 2000 tai myöhemmin (Huom! U21 sääntö)
Ilmoittautuminen
- ilmoittautuminen päättyy kilpailua edeltävänä keskiviikkona klo 21
- ilmoittautumistapa kilpailuilmoituksen mukaan
- kilpailun pelaamisen ehtona on 4 ilmoittautunutta pelaajaa
Osallistumismaksu
20 Eur
Lisenssit
Juniorien ranking ja SM kilpailuissa ei tarvita lisenssiä
Kilpailumaksujen jako ja palkinnot
SBil
10%
Järjestäjä
25%
Palkintopotti 65%
Sija 1.
Sija 2.
Sijat 3.-4.

50% + SM mitali
25% + SM mitali
12,5% + SM mitali

Pukeutuminen
- suorat puvunhousut
- pitkähihainen kauluspaita TAI pikeepaita oman seuran logolla
- juhlakengät
Pelitapa
Huom! Pelitapa voi muuttua kilpailunjohtajan määräyksellä, mikäli pelaajien lukumäärä sitä
edellyttää.
- pelataan yksipäiväisenä
- lauantaina round robin lohkopelit kaikki kaikkia vastaan + 4-cup
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- lohkopelit best of 3, 4-cup pelit best of 5
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ARVOKISAEDUSTUS
ARVOKISARANKING
- Arvokisavalintoja tehdessä huomioidaan kaikki edelliskauden kisat sekä kuluvan kauden kisat
valintahetkeen saakka.
- Arvokisarankingia käytetään ainoastaan arvokisavalintoihin
- Mestaruussarjan ranking eli ns yhden vuoden lista määrää edelleen sijoittelun kisoissa sekä
kauden päätöspalkintopotin perusteena

IBSF MM 2021 (pelipaikka ei tiedossa, syksy/2021)
- Valitaan yleiseen sarjaan korkeintaan neljä (4) edustajaa ao järjestyksen mukaan
- SBIL:n matkatuki jaetaan kahdelle parhaalle, kahden muun pelaajan osallistuminen on
omakustanteista
- Masters sarjaan osallistuminen on omakustanteista ellei pelaaja kuulu tuen saajien piiriin
Valintajärjestys
1. Suomen mestari 2020
2. Mestaruussarjan rg-1 kaudella 2020-2021
3. SM hopeamitalisti 2020
4. Mestaruussarjan rg-2 kaudella 2020-2021
5. Mestaruussarjan rg-3 kaudella 2020-2021
Huom! Mikäli edellä mainitut pelaajat eivät lunasta osallistumisoikeutta kisoihin, lajipäällikkö ja
snookerjaosto ehdottavat mahdollisen varapelaajan/pelaajat tilalle.
- SBiL:n hallitus tekee lopullisen päätöksen lajipäällikön ehdotuksen pohjalta
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EBSA EM-kilpailut (Portugal Albufeira , 10/2021)
- U18 (s. 2002 tai myöhemmin) ja U21 (s. 2000 tai myöhemmin) (yhteensä 4 pelaajaa)
- Lajipäällikkö ehdottaa liiton hallitukselle valittavat pelaajat U18 ja U21 kilpailuun.
Päävalintakriteerinä rg-osakilpailun tulokset kuluvalta kaudelta.
- Valintakriteeri arvokisaranking (4 pelaajaa)
- Lajipäällikkö valitsee ns viidennen edustajan kisoihin
- SBiL:n hallitus tekee lopullisen päätöksen lajipäällikön ehdotuksen pohjalta
- Liiton matkatuki jaetaan tasan osallistuvien pelaajien kesken
- Matkatuen saamisen ehtona miesten sarjassa on sijoittuminen rankingissa top-16 joukkoon,
muuten tuki on harkinnanvaraista

Nordic Snooker Championship (Norja, Oslo, vk3 2022)
- Valitaan seitsemän pelaajaa arvokisarankingin 2020-2022 perusteella ja yksi pelaaja syksyn 2021
rankingin perusteella
- Mikäli Suomi saa useamman paikan, niin ko valinnasta päätetään erikseen
- Ilmoittautuminen päättyy myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana
- SBiL:n hallitus tekee lopullisen päätöksen lajipäällikön ehdotuksen pohjalta

Masters ja joukkue EM, Portugal Albufeira 10/2021
- Valitaan korkeintaan maakiintiön verran pelaajia masters-sarjaan arvokisarankingin perusteella
- Valitaan kolme rankinglistalla ylimpänä olevaa pelaajaa EM-kisoihin miesten joukkuekilpailuun
- Mikäli joku pelaaja on estynyt osallistumasta, niin paikkaa tarjotaan listalla seuraavana olevalle
pelaajalle, kunnes joukkue on saatu kokoon
- SBiL:n hallitus tekee lopullisen päätöksen lajipäällikön ehdotuksen pohjalta

MUUT KANSAINVÄLISET AMATÖÖRIKILPAILUT
- Lajipäällikkö ehdottaa liiton hallitukselle valittavat pelaajat (esim. IBSF 18v, IBSF 21v)
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- Valintakriteerit ovat rankingsijoitukset ja SM kilpailujen tulokset

EDUSTUSPELAAJAT
Edustuspaikan vastaanottanut pelaaja on velvoitettu edustamaan Suomea kunniallisesti ja
hyvien tapojen mukaisesti. Edustuspaikan vastaanottanut pelaaja, joka peruu osallistumisensa,
tulee ilmoittaa perumisen syy kirjallisena snookerin lajipäällikölle viimeistään 2 viikkoa ennen
kilpailun alkamista.
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LIITE 1

Mestaruussarjan pelaajastatukset (päivitetty 1.10.2021)

https://drive.google.com/open?id=1-kALrq-flteKo4-zLAOcrlaOFqunKSk1x_a-GQIEkgY
Ahola Sami
Ahtinen Lasse
Erkinmikko Juha
Gustafsson Jesse
Haapakoski Jukka
Heikkilä Ropi
Heiskanen Aki
Hemmi Timo
Hull Robin
Hummastenniemi Janne
Hummelin Mika
Häkkinen Janne
Hämäläinen Markku
Hämäläinen Jukka
Iivonen Jussi
Iso-Herttua Päivö
Joki Jaakko
Joutsen Antti
Kaartinen Juha
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Kaikumaa Esa
Kananen Jani
Karhu Mika
Karttunen Sami
Kauhanen Johannes
Kopponen Petri
Korpinen Hannu
Koskela Joona
Kuutamo Kai
Laaksonen Kim
Laihonen Paavo
Lappalainen Eelis
Lappalainen Tuure
Lehto Juha
Leinonen Tomi
Lyyra Pessi
Lång Kimmo
Lätti Jani
Makkonen Marko
Mannila Antti
Merivirta Janne
Muurainen Pertti
Naparstok Ville
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Nappari Tero
Niva Heikki
Oikarinen Esa
Ojala Seppo
Pasanen Ville
Penttinen Petri
Rajaniemi Juha
Rautiainen Marko
Saarela Janne
Saarinen Kimmo
Salovaara Timo
Savolainen Jani
Siekkinen Jani
Sillvan Jarno
Silvo Antti
Sirkiä Iiro
Stormbom Tom
Suutari Aki
Suvanto Tero
Tahvanainen Jukka
Tshering Topden
Tiihonen Patrik
Tiusanen Timo
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Tolvanen Antti
Tyrkkö Jussi
Yli-Kerttula Kai
Veikkanen Saku
Virho Olli-Pekka
Virtanen Jyri
Väyrynen Matti
Väyrynen Risto

UUDET:
Komppa Taneli

HUOM!
Status on voimassa muiden biljardilajien kärkipelaajilla automaattisesti, vaikka nimeä ei olisikaan
lisätty vielä statuslistalle.
Jaosto voi nostaa listalle uusia pelaajia milloin tahansa, myös kisailmoittautumisen jälkeen.
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LIITE 2

Virhe ja miss -sääntö

(käytössä ainoastaan divisioonassa, otettu käyttöön kaudella 2016-2017)
Kaikki normaalit snookerin säännöt ovat voimassa divisioonassa seuraavin tarkennuksin:
1. Tämä sääntö ei ole käytössä, mikäli ottelussa on tuomari alusta loppuun saakka.
2. Pelaajat voivat ratkaista snookerin purkutilanteet keskenään tai heillä on oikeus kutsua juryn
jäsen paikalle, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.
3. Mahdollisten VIRHE JA MISS -tuomioiden tulkinta tapahtuu neljän ensimmäisen osumayrityksen
ajan normaaliin tapaan virallisen missisäännön mukaan eli tilanteesta riippuen voidaan tuomita
0/1/2/3/4 missiä.
4. Viidennen ohilyönnin jälkeen (Huom! Normaalista säännöstä poikkeava tulkinta)
a) lyöntivuoro vaihtuu, mikäli pelaaja ei ole suorittanut tahallista ohilyöntiä.
b) lyöntivuoroa ja osumayrityksiä jatketaan kunnes pelaaja ei ole suorittanut tahallista ohilyöntiä
tai saavutetaan "snookereita tarvitaan" tilanne.
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