
 
 
 
Kansainvälisten kilpailujen ohjeita ja sääntöjä 
 
Ilmoittautuminen kilpailuun 
Pelaaja valitaan lajin kilpailuohjekirjan mukaisesti. Lajipäällikkö tiedustelee ensin pelaajan 
kiinnostuksen osallistua ko. kilpailuun ja pelaajan vastatessa myönteisesti, se katsotaan sitovaksi 
ilmoittautumiseksi. Liiton hallitus vahvistaa pelaajavalinnat. 
Lajipäällikkö tai toiminnanjohtaja tekee pelaajan / poolissa pelimuotojen lukumääräisen 
ilmoittautumisen kv. liitolle ko. kilpailuun annettuun päivämäärään mennessä.  
Pelaaja ei voi antaa ehdollista ilmoittautumista kv. kilpailuun esim. mahdollisen sponsorin saamisen 
takia. Pelaaja palauttaa liittoon tämän kirjeen lopussa olevan pelaajalomakkeen allekirjoitettuna, jossa 
pelaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
 
Koronavirus (Covid-19) tai muu vastaava tartuntatauti tai epidemia 
Pelaajan on otettava huomioon, että missä tahansa päin maailmaa voi olla tarttuvia tauteja tai 
epidemioita kuten esimerkiksi koronavirus. Tartuntataudin tai epidemian takia matkustamisessa, 
kilpailuissa, majoituksissa jne. saattaa olla erityisiä rajoituksia tai sääntöjä ja määräyksiä, joita on 
noudatettava. Ilmoittautuessaan sitovasti kilpailuun ja tämän lomakkeen palauttamisella pelaaja 
ymmärtää, että on itse vastuussa kaikista mahdollisista seurauksista, joita koronaviruksesta tai siihen 
liittyvistä terveydellisistä tai taloudellisista vaikutuksista aiheutuu. Pelaajalla on SBiL:n kilpailulisenssiin 
liittyvä Pohjola vakuutuksen tapaturmavakuutus ja pelaajan tulee itse selvittää tämän vakuutuksen 
ehdot, jotka ovat myös nähtävissä liiton nettisivulla. Pelaajan tulee itse hankkia muu tarvittava 
vakuutusturva kuten esimerkiksi matka- ja matkatavaravakuutus. 
 
Mikäli kilpailumatka peruuntuu tai kilpailumatka estyy koronaviruksesta aiheutuneista syistä: 

1. pelaaja sairastuu / altistuu koronavirukseen tai vastaavaan eikä ole mahdollisuutta matkustaa. 
Vastuu on pelaajalla / pelaajan (matka)vakuutusyhtiöllä. 

2. kilpailun järjestäjä peruuttaa kilpailun. Vastuu on kilpailun järjestäjällä / kansainvälisellä liitolla. 
3. viranomaiset estävät matkustamisen kilpailuun. Vastuu on Suomen Biljardiliitolla. 
4. lentoyhtiö estää matkustamisen. Vastuu on pelaajalla / pelaajan (matka)vakuutusyhtiöllä. 

 
Kilpailulisenssi 
Kansainväliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva SBiL:n kausilisenssi. 
 
Alaikäinen pelaaja 
Alaikäisen pelaajan on lähetettävä liittoon vanhempien allekirjoittama suostumus kilpailumatkasta.  
 
Kilpailumatka 
Kilpailuun osallistuva pelaaja on SBiL:n edustaja ko. kilpailussa. Pelaaja sitoutuu noudattamaan 
kaikkia SBiL:n sekä kansainvälisen liiton kilpailuohjeita ja määräyksiä. Kilpailumatka alkaa 
matkallelähtöhetkenä pelaajan kodista ja päättyy matkan jälkeen pelaajan kotiin. Pelaajan on 
noudatettava koko kilpailumatkan aikana hyviä käytöstapoja, sekä sitouduttava maajoukkueen 
arvoihin (urheilullisuus, kunnioitus, sitoutuneisuus, tavoitteellisuus).  
 
Alkoholi tai muut huumaavat aineet 
Alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttö kilpailumatkan aikana. Pelaaja ei saa käyttää 
alkoholia ottelun aikana, eikä samana päivänä tapahtuvien otteluiden välissä. Pelaaja ei saa 



käyttää alkoholia peliä edeltävän kahdentoista tunnin aikana. Pelaaja ei saa missään vaiheessa 
kilpailumatkaa olla päihtyneessä tilassa. 
Muun huumaavan aineen käyttö on kielletty kilpailumatkan aikana. 
 
Liiton matkatuki 
Liitto voi myöntää pelaajalle matkatukea kilpailumatkaa varten. Lajipäällikkö tekee matka-
avustushakemuksen liiton hallitukselle mahdollisimman ajoissa hallituksen ohjeiden mukaisesti tai 
viimeistään silloin kun pelaajien sitovat ilmoittautumiset ovat selvillä. Lajien tärkeimmät 
kansainväliset kilpailut on otettu liiton vuosibudjettiin, jota pidetään matkatukien ohjenuorana, 
mutta ei sitovana. Lopullisen matkatuen määrän päättää liiton hallitus jokaisessa tapauksessa 
erikseen. Matkatuki voidaan maksaa pelaajalle kilpailumatkaan liittyvien kuittien perusteella tai 
pelaajan seuralle tai se käytetään liiton hankkimien lentolippujen, hotellimajoitusten tai 
osallistumismaksujen maksuun. 
 
Pelaajan velvollisuudet mediassa 
Pelaajan tulee kaikissa sosiaalisen median postauksissaan pitää liiton logoa näkyvissä sekä 

mainita häshtägit #biljardisuomi, #sbil, #biljardi  

Lentolippujen, hotellimajoitusten ja osallistumismaksujen maksut 
Pääsääntöisesti toiminnanjohtaja tekee kaikkien lajien kansainvälisten kilpailujen lentolippujen tai 
hotellimajoitusten varaukset liiton luottokorttia käyttäen. Lajipäällikkö, kansainvälisten kilpailujen 
vastaava tai pelaaja itse voi myös tehdä em. varauksia, mutta niistä pitää ensin sopia 
toiminnanjohtajan / lajipäällikön kanssa. Samoin toimitaan muiden mahdollisten varausten osalta. 
Toiminnanjohtaja maksaa osallistumis- ym. maksut kansainvälisten liittojen lähettämien laskujen 
mukaisesti. 
 
Pelaajan maksut ja omavastuuosuudet 
Pelaajan tulee suorittaa liitolle kilpailumatkasta aiheutuneet kulut tai mahdollinen omavastuuosuus 
ennen matkallelähtöä tai toiminnanjohtajan antamien maksuaikataulujen puitteissa laskua vastaan. 
 
Antidoping 
Pelaaja on itse vastuussa ottamaan selvää kaikesta antidopingtoimintaan liittyvistä asioista ja on 
sitoutunut noudattamaan kaikkia SBiL:n, Suomen eettinen keskus (SUEK) sekä maailman 
antidopingtoimikunta (WADA) ja kilpailun järjestäjän antamia dopingmääräyksiä. Pelaajan syyllistyttyä 
dopingrikkeeseen, liitto voi määrätä siitä erillisen sakkomaksun liiton kurinpitomääräysten mukaisesti. 
Ota yhteyttä liiton toimistoon, mikäli on kysyttävää antidopingasioista. 
 
Vakuutukset 
SBiL:n kilpailulisenssi sisältää tapaturmavakuutuksen kansainvälisissä kilpailuissa. 
Tapaturmavakuutus on voimassa lähdettäessä kodista kilpailumatkalle ja palatessa kotiin. 
Vakuutus on voimassa kilpailupaikalla välittömästi kilpailutoimintaan liittyvänä aikana. 
Tapaturmavakuutus EI ole voimassa kilpailumatkalla tapahtuvalla vapaa-ajalla, eli esim. 
kilpailupäivän jälkeen kaupungilla. Liitto suosittaa pelaajalle oman kattavan matka- ja matkatavara 
vakuutuksen ottamista. 
 
Matkustusilmoitus 
Pelaajan on tehtävä Ulkoasiainministeriön matkustusilmoitus www.matkustusilmoitus.fi 

Kilpailumatkan peruuttaminen 
Pelaajan peruuttaessa kilpailuun osallistumisensa on hänen maksettava kaikki ko. pelaajaan 
kohdistuneet liitolle koituneet kulut täysimääräisesti takaisin liitolle. Pelaajan on toimitettava liitolle 
kilpailumatkan peruuntumisesta lääkärintodistus sekä selvitys peruuntumisesta. Mikäli pelaajalla ei 
ole lääkärintodistusta eikä selvityksen perusteella muuta pätevää syytä, liiton kurinpitopäällikkö voi 
ottaa asian käsittelyyn ja määrätä tarvittaessa rangaistuksen. 
 



Joukkueenjohtaja / valmentaja 
Pelaajan on noudatettava kilpailumatkalla olevan SBiL:n nimetyn joukkueenjohtajan / valmentajan 
antamia ohjeita ja määräyksiä. Joukkueenjohtajan / valmentajan sekä kaikkien liiton nimissä ko. 
kilpailumatkalla olevien henkilöiden on noudatettava näitä sekä muita SBiL:n ohjeita ja määräyksiä 
sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita ja määräyksiä.  
 
Stipendit 
Liiton hallitus voi myöntää kansainvälisen kilpailun menestymisestä stipendejä. 
 
Kilpailumatkalla tapahtunut rike ja rangaistukset 
Mikäli pelaaja käyttäytyy kilpailumatkalla sopimattomasti tai rikkoo mitä tahansa sovittua sääntöä 
tai määräystä, liiton kurinpitopäällikkö voi ottaa asian käsittelyyn ja määrätä rangaistuksen liiton 
kurinpitomääräysten mukaisesti. Rikkeen takia pelaaja voidaan sulkea kilpailusta sen aikana. 
Törkeän rikkeen takia pelaaja voidaan myös lähettää kotiin kesken kilpailun. Pelaajaa voidaan 
velvoittaa maksamaan liitolle takaisin kaikki pelaajaan kohdistuneet liitolle tulleet kulut ja tai 
pelaajalta voidaan lisäksi vaatia vahingonkorvausta aiheutuneista vahingoista. Kurinpitotoimet 
käsitellään liiton kurinpitomääräysten mukaisesti.  
 
Ensimmäinen rikkomus, johtaa kyseisen matkan matkatuen osittaiseen tai täydelliseen 
takaisinmaksuun, riippuen rikkeen vakavuudesta. 
Rikkeen uusijan osalla matkatuen myöntäminen evätään määräajaksi, riippuen rikkeiden 
vakavuudesta, haitallisuudesta Suomen Biljardiliitolle ja muille pelaajille. 
 
 
Lisätietoja tarvittaessa omalta lajipäälliköltä sekä toiminnanjohtajalta. 
 
Suomen Biljardiliitto ry 
Markku Ryytty 
toiminnanjohtaja  
0400 638 706  
markku.ryytty@sbil.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Kansainvälisten kilpailujen ohjeita ja sääntöjä 
 
Pelaajan sitoutuminen kansainväliseen kilpailuun osallistumisesta 
 
Biljardilaji Kaisa __ Kara __ Pool __ Pyramidi __      Snooker __ 
 
Pelimuoto  ______________________________________________________________ 
 
Kilpailu EM __ MM __ Muu mikä __________________________________ 
 
Kilpailun nimi _____________________________________________________________ 
 
Kilpailupaikka maa/kaupunki  ________________________________________________ 
 
Pelaajan nimi ____________________________ Synt. aika ________________________ 
 
Seura __________________________________________________________________ 
 
Pelaajan puhno. __________________________ Email ___________________________ 
 
Olen allekirjoituksellani vahvistanut, että sitoudun osallistumaan tässä lomakkeessa 
mainittuun kilpailuun ja noudattamaan kaikkia SBiL:n ja kansainvälisten liittojen sääntöjä ja 
määräyksiä. Vakuutan toimivani SUEK:n / WADA:n antidopingsääntöjen, Reilun Pelin 
periaatteiden sekä yleisesti hyväksyttyjen urheilun eettisten ja moraalisten sääntöjen 
edellyttämällä tavalla. Olen myös ymmärtänyt ja ottanut selvää kaikista tartuntatautien ja 
epidemioiden, esimerkiksi koronavirukseen (Covid-19) liittyvistä rajoituksista, ohjeista ja 
määräyksistä ja otan kaiken vastuun koronaviruksesta mahdollisesti itselleni koituvista 
terveydellisistä, taloudellisista tms. seuraamuksista. 
 
Olen myös tehnyt Ulkoasiainministeriön matkustusilmoituksen www.matkustusilmoitus.fi 

Pelaajan allekirjoitus ________________________________ Pvm. __________________ 
 
Alaikäisen pelaajan huoltajan allekirjoitus, puhelinnumero ja nimenselvennys 
 
_________________________________ puhno _________________________________ 
 
Lomake on palautettava: 
Suomen Biljardiliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki tai markku.ryytty@sbil.fi  

 
SUOMEN BILJARDILIITTO ry Valimotie 10, 00380 Helsinki, puh. 0400 638 706 


