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Kaisa MM-kilpailu 19.-22.9.2019 (infopaketti)
Torstai 19.9.2019
Torstai 19.9.2019
Torstai 19.9.2019
Perjantai 20.9.2019
Perjantai 20.9.2019
Lauantai 21.9.2019
Sunnuntai 22.9.2019
Sunnuntai 22.9.2019

klo 16:00-22:00
klo 17:30
klo 18:00
klo 10:00
klo 11:00-22:00
klo 10:00-20:00
klo 10:00
klo 14:00

Harjoitteluaika ja vapaita otteluita
Pelaajien oltava paikalla
Finlandia-hymni, kaavion arvonta ja iltaohjelmaa 22:00 asti
Avajaiset (puheita, palkitsemisia, Maamme-laulu ja avauslyönti)
Kierrokset 1-2 (lounas 11-15, jääbaari 15-18) – iltaohjelmaa klo 22:30
Kierrokset 3-6 (lounas 11-15, jääbaari 15-18) – iltaohjelmaa klo 20:30
Loput pelikierrokset
Finaali ja palkintojenjako

MM-kilpailujen säännöt
Kilpailunjohtajana toimivat Erkki Närä ja Tuomas Komi. Kilpailun teknisenä johtajana Laura Talo ja Matti Kärnä.
MM-kilpailun päätuomarina on Jouni Kelokaski. Erillistä Juryä ei nimetä kilpailuun vaan Jurynä toimivat kaikki kilpailun
tuomarit ja lajijaoston jäsenet. SBIL:n kilpailutoimintavastaavina Joni Ahola ja Markku Ryytty.
MM-kilpailuihin sijoitetaan viime kauden lopullisen RG-listan Top 15 pelaajat sekä hallitseva maailmanmestari.
Suomea lukuun ottamatta, saman maan pelaajat eivät voi kohdata vastakkain turnauksen ensimmäisellä kierroksella.
Arvonta on julkinen tapahtuma pelipaikalla jota kaikki halukkaat voivat olla seuraamassa.
Kausilisenssi pitää olla voimassa kaikilla MM-kilpailujen pelaajilla. Kausilisenssi pitää olla hankittuna (=ostettuna)
viimeistään keskiviikkoon 18.9.2019 mennessä. Pelaajien oltava paikalla torstaihin klo 17:30 mennessä eli ennen
arvontaa. Tähän liittyvät muutostoiveet kysyttävä Joni Ahola (0407563627 / joni.ahola@gmail.com)
MM-kilpailujen osallistumismaksu (100€) on pitänyt maksaa etukäteen SBIL:n tilille osallistumisen vahvistamiseksi.
Epäselvissä tapauksissa tai erikoistapauksissa maksusuoritus tehdään paikan päällä käteisellä SBIL:n
toiminnanjohtajalle Markku Ryytylle.
Pelin aikana tauot eivät ole sallittuja. Ainoastaan WC:ssä käynti on tarvittaessa sallittu jonka aikana ottelun
peliaikakello pysäytetään. WC-käynnin aikana kaikki muut ylimääräiset toimenpiteet tai turha aikailu johtaa varoitukseen
ja mahdollisesti jopa ottelun hylkäämiseen. Pelivälineen mennessä vahingossa rikki pelin aikana, pelaajalle sallitaan
erikseen 15 min. tekninen aikalisä pelivälineen korjaamista varten. Tahallinen pelivälineen hajottaminen ei kuitenkaan
oikeuta tekniseen aikalisään. Pelivälinettä ei myöskään voi lähteä huoltamaan teknisen aikalisän verukkeella (esim.
vaihtamaan kulunutta nahkaa uuteen jne.)
Alkoholin käyttö pelin aikana on kiellettyä. Tuomari/kilpailunjohto antaa ensimmäisestä rikkeestä vakavan
varoituksen, mutta seuraavasta seuraa automaattisesti ottelutappio ja mahdollisesti myös hylkäys koko turnauksesta.
MM-kilpailuissa luonnollisesti noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä (ADT) ja maailman antidopingsäännöstöä
(WADA). (SBiL Antidoping). Palkintorahojen sopimusjaot (ns. splittaus) ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Ottelun kuuluttamisesta 10min on pelaajille vapaaehtoista lämmittelyaikaa jonka jälkeen ottelun pitää viimeistään
alkaa. Otteluiden alkamista ei enää erikseen kuuluteta vaan tuomari laittaa pelin käyntiin 10min lämmittelyajan
päätyttyä. Mikäli pelaaja ei ole saapunut kuuluttamisesta 15min kuluessa pelipöydän ääreen aloittamaan ottelua,
tuomitaan hänelle tappio. Pelaaja ei saa myöskään aiheuttaa pelin aikana tahallista viivyttämistä, mutta mikäli näin
todetaan tapahtuvan, tuomarin kuuluu huomauttaa pelaajaa ja toistuvasta viivyttämisestä tuomita tarvittaessa
luovutustappio.
Lyöntien maalaukset on selkeästi kerrottava tai osoitettava niin, että tuomari ymmärtää. Kaisassa pelivälineen ja sen
perään asennettavan jatkopalan yhteinen maksimipituus saa olla maksimissaan 200cm. Mikäli tuomarin mielestä
peliväline tai pelivälineen +jatkopalan muodostama yhdistelmä on yli 200cm – kyseisellä pelivälineellä pelaaminen on
tällöin kiellettyä. Restiä saa otteluissa käyttää alle 15-vuotiaat, alle 160cm pitkät pelaajat.
Lisäksi mikäli erikseen ei ole mainittu niin kilpailujen aikana noudatetaan SBIL:n ja kaisan kilpailusääntöjä ja kaisan
kilpailuohjekirjan pykäliä mukaan lukien kansainvälisessä kaisan MM-kilpailukutsussa mainitut asiat.

Kaisa MM-kilpailu 19.-22.9.2019 pukeutuminen:
Kaisan MM-kilpailussa vaaditaan pukeutumiselta SBIL:n A-taso:
- Smokki- tai puvunliivit, jotka mielellään saavat olla värikkäät
- Kauluspaita ja rusetti tai kravatti
- Suorat housut ja sukat, sekä siistit nahkakengät.
Kaisan MM-kilpailuissa erikseen sallitaan seuraavat poikkeukset:
- Kauluspaita saa olla lyhythihainen, mutta ei pikeepaita
- Rusetti / kravatti ei ole pakollinen kuin vasta sunnuntaina 22.9. finaalipäivänä
Epäselvät ja erikoistapaukset → yhteys kaisan lajipäällikköön
tuomas.komi@gmail.com puh: 041 432 3669
Suomen Biljardiliiton Kilpailusäännöt

Kaisa MM-kilpailuhotellin kyytivaraukset:
Kaisan MM-kilpailuissa kisahotellista Arctic TreeHouse majoituksen omaaville henkilöille tarjotaan
tarvittaessa kyyti juna-/lentoasemalta hotellille ja takaisin lähtöpäivänä.
Kaikki kyytivaraukset pitää tehdä hyvissä ajoin etukäteen MM-tapahtuman johtajalta
erkki.nara@gmail.com puh: 040 558 8992
Huom! Kyytivarauksia ei voi tehdä hotellilta.

Rovaniemi SantaPark/Arctic TreeHouse Hotel (Arctic Circle) Tarvantie 1-3. Hotellin puh.numero: 050 517 6909

