Turun Seudun Pool
Säännöt kaudella 2008 - 2009
Pelipäivät
Pelipäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai.
Pelit aloitetaan klo 19.00.
Vierasjoukkueen harjoitusaika klo 18.30 – 19.00
Kotijoukkue ilmoittaa vastustajalle pelin ajankohdan, viimeistään edellisenä perjantaina klo 18.00 mennessä,
jonka jälkeen vierasjoukkueella on oikeus ja velvollisuus määrätä pelipäivä, kuitenkin viimeistään
lauantaina klo 18.00 mennessä. ( Kannattaa pitää puhelinta auki :).

Pelitulosten ilmoittaminen
Voittajajoukkue ilmoittaa pelituloksen pelin päätyttyä TULOSPALVELUUN.
Pelituloksen ilmoittaminen on yhteyshenkilön vastuulla. Pelitulos on ilmoitettava perjantaihin klo 12.00
mennessä, jos näin ei käy häviää voittajajoukkue voitetut eränsä.
Kaikki tulokset ilmoitetaan internet-tulospalveluun.
Internet-tulospalvelu sijaitsee osoitteessa http://www.biljardi.com

Uudet pelaajat
Uusia pelaajia voi ottaa joukkueeseen 31.12.2008 asti, kunhan k.o. pelaaja ei ole pelannut muussa
joukkueessa. Uudet pelaajat ilmoitetaan ennen peliä TULOSPALVELUUN, jossa nimilistoja ylläpidetään
tarkistuksia varten.
Mestaruussarjassa on pelaajalisenssi 10€, I divisioonassa 10€ ja II divisioonassa 5€, joka tulee tilittää
viimeistään kaksi viikkoa pelaajan ilmoittautumisen jälkeen. Tilille Turun Seudun Pool 118135-74755
Pelaajalisenssi oikeuttaa pelaamaan finaali-, karsinta, ja playoff pelit.

Muita sovittuja asioita
Mestaruussarjan playoff peleihin päässeet (1. – 8.) joukkueet maksavat 50 euroa/joukkue.
Sijoille 1-8 sijoittuneet joukkueet pelaavat neljästä finaalipaikasta (1. vs. 8. , 2. vs. 7. , 3. vs. 6. , 4. vs. 5.).
Pelit aloitetaan pelaamalla paremmin runkosarjassa pärjänneen joukkueen kotipelillä, sitten vieraspeli jne.
Pelit pelataan paras 3:stä menetelmällä, kahden (2) viikon aikana.
Finaali-, karsinta-, ja playoff pelataan ( 5:lla pelaajalla) paras viidestä (5).
Divisioonien runkosarjan neljän (4) parhaan joukkueen kesken pelataan playoff pelit (1. vs. 4. , 2. vs. 3.)
joista kaksi (2) parasta joukkuetta sekä ylemmän runkosarja kaksi alinta joukkue tta pelaa karsintapelit
sarjapaikoista.
Pelit pelataan paras 3:stä menetelmällä, kahden (2) viikon aikana.
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Liigassa pelataan 8 –palloa virallisin SBiL:n säännöin.
Joukkueessa pelaa viisi pelaajaa, mestaruussarjassa pelit pelataan paras viidestä (5), divisioonassa
pelit pelataan paras kolmesta (3), vuoroaloituksin.
Joka voitetusta pelistä saa yhden (1) pisteen, joten kaikki pelit vaikuttaa voittoon. Mahdollisuus on siis
saada illan peleistä viisi (5) pistettä.
Kotijoukkue aloittaa ensimmäisen pelin, jonka jälkeen pelit aloitetaan vuorotellen.
Pelaajan on oltava pelipaikalla oman pelivuoron alkaessa, muuten seuraa luovutus ja alkaa seuraava peli

(eli kannattaa olla paikalla :)
Joukkuenimilista on oltava valmiina samaan aikaan, kun pelit alkavat. Nimilistassa tulee olla pelaajien
oikeat nimet.
Pelit joko voitetaan tai hävitään pelaamalla, eikä luovutuksia hakemalla, tai niuhottamalla pikkuasioista.
Tiukkapipoisuus kannattaa aina jättää pelipaikan oven ulkopuolelle.
Biljardihan on aina herrasmiespeliä.
Ristiriitatilanteet on pyrittävä selvittämään paikanpäällä tuoma rin ja yhdyshenkilön toimesta, mutta jos
tuntuu mahdottomalta, on syytä kääntyä Hannu Pekkasen 050 921 2985 puoleen:
Hallituksen jäsenet kaudella 2008-2009 ovat:
Juha Korpela
Kari Lujalahti
Jukka-Pekka Hovi
Samppa Keppinen
Hannu Vihervirta

Silver Moon
Bc Narrit
Basso
Proffa
Bc Narrit

050 311 2281
044 940 1397
044 093 2293
050 324 1177
044 314 0862

Rahastosta vastaa Jari Tamminen Taimon Krouvi 0440 671 271
Hallituksen kokouksissa voidaan myös setviä ongelmia, mutta toivomme, ettei näin kävisi, vaan kausi sujuisi
leppoisasti hyvässä hengessä.

Tulospalvelu ja päivitetyt pelaajalistat sijaitsevat osoitteessa:

http://www.biljardi.com
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Play-off pelit pelataan viikoilla: Mestaruussarja 9 -10, I - II Divisioonat 13-14
Mest .sarjan – I Div karsinta pelataan 18.4.2009 klo 12.00 alkaen, Biljardikahvilassa
Mest. sarjan finaali pelataan 25.4.2009 klo 12.00 alkaen, Biljardikahvilassa
I Div – II Div karsinta pelataan 2.5.2009 klo 12.00 alkaen, Biljardikahvilassa
Divisioonien väliset karsinnat pelataan neljällä (4) joukkueella. Jos jokin paikan lunastaneista
joukkueista on estynyt tulemaan paikalle, nostetaan sarjataulukon perusteella seuraava joukkue
tilalle.

