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YLEISTÄ
SBIL yleiset kilpailusäännöt ja kaikkien lajien kilpailuohjekirjat on laadittu Suomen Biljardiliiton
sääntöjen mukaan ja niitä tulee noudattaa kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa. Järjestäjien osalta
ohjeiden laiminlyönti SBiL:n alaisissa kilpailuissa vaikeuttaa seuraavan kauden kilpailujen saamista.
SBiL noudattaa kansainvälisten biljardiliittojen sääntöjä.
SBIL:n jäsenseurat, jäsenseurojen jäsenet ja pelaajat sitoutuvat noudattamaan kaikkia Suomen
Biljardiliitto ry:n sääntöjä (mm. kilpailu-, kurinpito- ja pukeutumissäännöt). osallistumalla liiton
kilpailutoimintaan tai hankkimalla/maksamalla minkä tahansa kilpailulisenssin.
SBiL:n jäsenseurojen jäsenet/pelaajat sitoutuvat noudattamaan SBiL:n ja Suomen
Antidopingtoimikunnan (ADT) asettamia dopingsääntöjä ja määräyksiä. Pelaaja on velvollinen itse
ottamaan selvää kulloinkin voimassa olevista säännöistä ja määräyksistä. Antidopingasioista saa
lisätietoa liitosta sekä www.antidoping.fi
YHTEYSTIEDOT
Suomen Biljardiliitto ry.
Markku Ryytty
Toiminnanjohtaja
Valimotie 10 / 00380 Helsinki
Puh. 0400 638 706
Email: markku.ryytty@sbil.fi
Internet: www.sbil.fi
Pankkiyhteys: FI07 2169 1800 0262 97 (Nordea)
MAKSUT
Kaikki Suomen Biljardiliitolle kohdistuvat maksut maksetaan tilinumeroon FI07 2169 1800 0262 97.
Maksettaessa on ilmoitettava riittävästi tietoa, mistä maksusta on kysymys. Eli jos maksetaan
kilpailumaksua/kilpailutilitystä, maksussa on oltava tieto mistä kilpailusta on kyse sekä mahdolliset
erittelyt. Kaikki erittelyt voi lähettää liiton toimistoon myös sähköpostilla markku.ryytty@sbil.fi
KILPAILULISENSSI
Kilpailulisenssi on voimassa 1.7.2019-30.6.2020 välisen ajan, eli yhden kauden. Kaikki kilpailulisenssit
(kausija
kertalisenssit)
ostetaan
ainoastaan
verkkopalvelusta
osoitteessa
https://www.suomisport.fi. Kilpailulisenssit sisältävät Pohjolan vakuutusturvan. Lue tuoteseloste
Pelaaja on itse vastuussa lisenssin voimassaolosta ja lisenssin maksamisesta. Lisenssi pitää olla
maksettuna ennen kilpailun aloittamista. Lisenssimaksun maksamatta jättämisestä pelaaja voidaan
sulkea liiton kilpailuista ja pelaajan seura voidaan velvoittaa maksamaan puuttuva lisenssimaksu.
Minkä tahansa lisenssin ostamisella pelaaja sitoutuu noudattamaan Suomen Biljardiliitto ry:n kaikkia
sääntöjä (mm. kilpailu-, kurinpito- sekä antidopingsäännöt). Vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat
saada kilpailulisenssin ja vain SBiL:n jäsenseurojen jäsenet voivat osallistua liiton kilpailuihin
(lajikohtaisia poikkeuksia on hieman).
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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 1.7.2020 – 31.12.2020 ja kevätkausi 1.1.2021 – 30.6.2021)
Aikuiset koko kausi
Aikuiset syyskausi
Aikuiset kevätkausi

60€
40€
40€

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

Naiset koko kausi
Naiset syyskausi
Naiset kevätkausi

30€
20€
20€

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

Juniorit (1999) koko kausi
Juniorit (1999) syyskausi
Juniorit (1999) kevätkausi
Junnulisenssi

30€
20€
20€
5€

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

Seniorit MN70 koko kausi 10€
Yleiset ranking- ja SM-kilpailut kaikissa lajeissa
(31.12.1950 ja aikaisemmin syntyneet)
B-lisenssi
10€
Kelpaa vain poolin haastajasarjassa
sekä pyramidin divisioonasarjassa
Kertalisenssit:
Oikeuttaa mahdollisiin rankinpisteisiin siinä missä kausilisenssikin, ellei kyseisen kilpailulajin omissa
säännöissä mainita toisin. Joihinkin kansainvälisen statuksen kilpailuihin pääsee ulkomaalaiset
mukaan kertalisenssillä (ei sisällä vakuutusturvaa). Näistä erikseen tiedot lajikohtaisissa
kilpailuohjekirjoissa ja ostaminen käteisellä on osallistumismaksun yhteydessä mahdollista.
Aikuiset
Naiset
Juniorit (1999)

20€
10€
10€

Yleiset rankingsarjat kaikissa lajeissa
Yleiset rankingsarjat kaikissa lajeissa
Yleiset rankingsarjat kaikissa lajeissa
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KILPAILUKUTSUT
Kilpailukutsut pitää tehdä jokaisesta kilpailusta ja vastuu on kilpailun järjestäjällä. Resulttia Solutionsin
kanssa yhteistyössä rakennettu työkalu www.biljardi.org helpottaa kilpailujen tulospalvelun lisäksi
myös kilpailukutsujen luomisessa. Työkalulla tehtävä kilpailukutsu on ohjeistettu työkalun ohjeissa.
Niissä kilpailuissa jotka ei ole kyseisen kilpailuvetotyökalun alla, pitää kilpailukutsut tehdä
manuaalisesti. Manuaalisessa kilpailukutsussa tiedot syötetään SBIL:n keskustelupalstalle
osoitteeseen http://keskustelu.biljardiverkko.fi. Kutsun voi tehdä tekstimuodossa tai julisteena ja toki
keskustelupalstalla voi olla vain linkki varsinaiseen kilpailukutsuun - johonkin toiseen sivustoon.
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 (pool, pyramidi) ja pukeutumistaso
kilpailunjohtaja sekä muuta huomioitavaa (ajo-opasteet, majoitusvaihtoehdot jne.)

Kilpailukutsut tulee olla julkistettu vähintään 2vk, mieluiten 4vk ennen kilpailuja. Kilpailujulisteet voi
lähettää myös Suomen Biljardiliiton toimistoon sähköpostilla osoitteeseen markku.ryytty@sbil.fi.
Kilpailun järjestäjä voi toimittaa/lähettää kilpailukutsuja myös muualle parhaaksi näkemällään tavalla.
Tulospalvelu www.biljardi.org kautta tai keskustelupalstalla voi myös tiedottaa erikseen muista
kilpailuun liittyvistä käytännön asioista ja 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 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.
Poolissa ja Pyramidissa on ilmoittautumiset tehty kilpailuvetojärjestelmä biljardi.org kautta, jonka alta
löytyy ilmoittautumissivu: https://www.biljardi.org/ilmoittautuminen/. Kaikki ilmoittautumiset
näkyvät tätä kautta reaaliajassa ja muut lajit siirtyvät tähän myöhemmin käyttäen keskustelupalstaa
tms. siihen asti. Seuraa SBIL:n tiedotteita asiassa.
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.
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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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 / markkinoinnin kanssa.

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.

KILPAILUJEN IKÄLUOKITUKSET
Kilpailuissa on käytössä seuraavat ikäluokitukset vuoden 2020 / 2021 SM-kilpailuissa:
Juniorit PT16
Juniorit PT18
Juniorit/Nuoret MN21

1.1.2004 / 1.1.2005 ja myöhemmin syntyneet
1.1.2002 / 1.1.2003 ja myöhemmin syntyneet
1.1.1999 / 1.1.2000 ja myöhemmin syntyneet

Seniorit MN40
Seniorit MN44 (pool)

31.12.1980 / 31.12.1981 ja aikaisemmin syntyneet
pelaaja täyttää 44 vuotta vuoden 2020 / 2021 aikana

Seniorit/Ikämiehet MN50 31.12.1970 / 31.12.1971 ja aikaisemmin syntyneet
Seniorit MN54 (pool)
pelaaja täyttää 54 vuotta vuoden 2020 / 2021 aikana
Seniorit/Ikämiehet MN60 31.12.1960 / 31.12.1961 ja aikaisemmin syntyneet
Seniorit MN64 (pool)
pelaaja täyttää 64 vuotta vuoden 2020 / 2021 aikana
Seniorit/Ikämiehet MN70 31.12.1950 / 31.12.1951 ja aikaisemmin syntyneet
Seniorit/Ikämiehet MN80 31.12.1940 / 31.12.1941 ja aikaisemmin syntyneet
HUOM! Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan kunkin kansainvälisen liiton ikärajoja, jotka
saattavat poiketa Suomessa käytössä olevista. Poolissa Suomi noudattaa EPBF:n mallia
kaudesta 2017-18 alkaen.
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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
4vk ennen kilpailua).
- hankkia kilpailuun tarvittavat muut toimitsijat, esim. tuomarit / tulospäivittäjät / kuvaajat /
stream-vastaava ym.
- vastata ilmoittautumisten vastaanottamisesta ja opastaa tarvittaessa lisenssin hankkimisessa.
- huolehtia että peliolosuhteet ovat kunnolliset ja kilpailun arvon mukaiset (pöydät ja pallot
kunnossa yms.) sekä määrittää kilpailun alussa viimeistään koko kilpailun juryn.
- 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, 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 tarvittaessa vielä erikseen täydelliset
tulokset
SBIL:n
keskustelupalstalle
http://keskustelu.biljardiverkko.fi/
ja
email
markku.ryytty@sbil.fi
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, juryyn kuuluvat henkilöt sekä
erikseen tärkeät asiat. Kilpailunjohtajan on tärkeä noudattaa yleisten kilpailusääntöjen lisäksi myös
kyseisen kilpailulajin omaa kilpailuohjekirjaa ja toimia sen annettujen ohjeiden mukaisesti.
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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 kunkin 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.

PISTETAULUT, OTTELUPÖYTÄKIRJAT JA TULOSPALVELU
Pistetaulujen/tulostaulujen ja internetissä toimivan tulospalvelun käyttö on pakollista kaikissa
kilpailuissa. Ne helpottavat pelien seurantaa ja otteluiden keston arviointia. Tarkemmat laji ja
sarjakohtaiset ohjeet lajien omissa kilpailuohjekirjoissa.
Otteluissa suositellaan käytettäväksi myös ottelupöytäkirjaa, mikäli se on kyseisen lajin/sarjan
kannalta suotavaa.

VALAISTUS
Biljardissa eri kansainvälisillä liitoilla on eri säännöt valaistuksien suhteen. Suomen biljardiliitto ei
omissa kilpailuissaan kuitenkaan pidä mitään rajaa ehdottomana vaan ainoastaan suosittelee, että
kaisassa, pyramidissa ja karassa kilpailupöydän valaistus olisi vähintään 300 luxia mikä on sama kuin
mm. Venäjän pyramidiliiton säännöissä.
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.

