
 HPet jäsensarja: pelisysteemit 
 -  eri joukkuemäärillä, kun kenttiä on käytettävissä 8 (trippeli) tai max 12 

 (singeli/duppeli) 
 -  Suunnitteluperiaatteet: 

 -  minimoidaan tarpeettomat huilit kenttärajoitus huomioiden 
 -  pidetään jatkoonpääsyt reiluna ja selkeänä- myös swississä, kuitenkin 

 jatkocupien pelattavuus huomioiden 
 -  Peluutetaan kisa yhdessä päivässä, aloitetaan isoilla määrillä tarvittaessa 

 sitten klo 9 ja jaetaan alkusarjat kahtia 
 -  pyritään julkaisemaan melko pitävä aikataulu ennalta mutta käytetään 

 aikarajoja harkiten, jotta suurin osa peleistä saataisiin aina pelattua loppuun 
 -  pelataan kaikki sijat (5-7, jopa 8 ottelua 33+ osallistujalla), jos kentät riittää, 

 taataan joka tapauksessa kaikille vähintään neljä pelikierrosta (kolme peliä 
 jos sattuu huili) 

 -  käytetään aikarajatuissa aina kahta jatkosnadia ajanpeluun eliminoimiseksi 

 Joukkue- 
 määrä 

 Pelisysteemi  Kokonaiskierrosmäärä, 
 Aikarajat ja muita huomioita 

 8-16  Swiss 3 kierrosta  + a/b-cupit voittojen 
 perusteella 

 6  : Swississä S45, D55, T60 

 17-20  Sing/Dupp Swiss 4 kierrosta  , A vajaa cup 
 voittojen perusteella (0-1 tappiota), B:hen 8 
 seuraavaa bucholzeilla, loput C-cup. 10 kenttää 
 riittää kaikille kierroksille. 

 Trippelissä  vain kahdeksan kenttää: 17 swiss 4 
 kierrosta, 0-1 tappiota A, 8 seuraavaa B, loput 
 C. 
 18-19 kuuteen cirkel-pouleen joista 12 A-cupiin 
 ja muut B:hen. 
 Neljä tappiotonta joukkuetta, ensisijaisesti kaksi 
 peliä pelanneet, vapaataival. Sijat 1-16 
 pelataan tämän jälkeen loppuun, muut putoaa. 
 20 joukkuetta neljään viiden lohkoon, joista 1-2 
 A, 3-4 B ja 5. C-cupiin. C-cupin välierät 
 jonottavat puolivälierien jäljiltä vapautuvia 
 kenttiä, samoin sitten välierien jälkeen C-finaali. 
 19-20 sijoja ei pelata. 

 7  : Swssissä S40, D55, T60 

 Cirkel-poulessa ei aikarajaa, 
 vaan 2-2-aloitukset. 

 Viiden lohkossa 3-3, 
 yhteensä 8 pelikierrosta, 
 seitsemän peliä A-B, kuusi 
 C. 

 21-25  Sing/Dupp 21-22: Swiss 4 kierrosta  10-11 
 kentällä 
 21: A8, B8, C4, 1 putoaa 
 22: A8, B8, C4, D2 

 Sing/Dupp 23-25: Swiss 3 kierrosta  11-12 
 kentällä, voittojen perusteella puoliksi ja vajaat 
 A- ja B-cup, swiss määrittää kaaviojärjestyksen 

 7 kierrosta  , Swississä em. 
 aikarajat 

 Cirkel-poulessa 2-2 startti 

 Jos kentät eivät riitä 
 trippelissä, B-cupin puolella 
 pelataan minipelejä 
 5-5-tilanteesta. 



 ja vapaataipaleet. Kentät riittävät kaikkien 
 sijojen pelaamiseen. 

 Trippelissä  kenttien vuoksi cirkel-poule, 
 tarvittaessa kenttää jonottaen: 
 21-22: 7 lohkoa, kentät riittää, 14 A-cupiin, 2-0 
 pelatulla saldolla arpa vapaataipaleelle. 
 23: 7 lohkoa, yksi joutuu jonottamaan 
 vapautuvaa kenttää, muuten sama kuin edellä 
 24: 8 lohkoa, kaikki mahtuu kentälle, 16A, 8B 
 25-32: 8 lohkoa, jonotusta vapautuville kentille, 
 kolmas kierros nopeuttaa. A-cupin 
 ensimmäisen kierroksen jälkeen B-cupissa yksi 
 sijoitusottelu, sitten vain A-cupin pelejä. 

 Jos 14 A-cupiin, tarvitaan 6 
 kenttää. B-cup jonottaa 
 vapautuille kentille ja pelaa 
 yhden kierroksen kokonaan. 
 Toisella kierroksella 1-8 
 neljä kenttää 9-14 kaksi 
 kenttää käytössä, 15-22 
 jonottaa tarvittaessa, muut 
 putoaa. 
 Välierävaiheessa 1-14 
 seitsemän kenttää 15-18 
 jonottaa tarvittaessa, muut 
 putoaa. 
 Finaalikierroksella 1-16 
 kahdeksalla kentällä. 

 26-32  Sing/dupp  : cirkel-poulea 7-8 lohkossa 11-12 
 kentällä: 
 26: 7 lohkoa, 12 peliä kerrallaan käynnissä 
 27:8 lohkoa, 11 kenttää riittää lohkovaiheessa 
 mutta 12 tarvitaan jatkopeleihin 
 28: 8 lohkoa, 12 kenttää riittää ilman jonotuksia 
 29-32: 8 lohkoa, 1-4 joukkuetta jonottaa. 
 Jatkocupeissa alacupit jonottavat ylemmiltä 
 vapautuvia kenttiä, ja sijoitukset pelataan 
 loppuun asti vain 1-24. 

 7 kierrosta 
 Cirkel-poulessa 2-2 lähdöt, 
 B-cupissa kaksi 
 ensimmäistä 5-5. 

 33-48  Alkusarja jaetaan kahteen swiss-lohkoon: AA 
 9-11:30 ja AB 11:30-14:00. 
 Molemmista lohkoista 12 parasta A-cupiin, loput 
 B-cupiin 

 Klo 14-15 A-cupin ensimmäinen kierros 
 pääsystä 16 joukkoon, AA5-AB12, AB6-AA11 
 jne, AA1-4 ja AB1-4 suoraan 16 joukkoon. 

 Klo 15 B-cupin ensimmäinen kierros pääsystä 
 25-36 vastaavasti kuin A edellä, kenttätarve 
 riippuen osallistujamäärästä 

 Vapautuvien kenttien mukaan klo 15:30 alkaen 
 A1-16, A17-24 
 Vapautuville kentille klo 16:15 alkaen B-cupin 
 puolivälierät B25-32. 
 Kentät 1-4 A-cupille 1-8, kentät 5-8 A-cup 9-16 
 ja kentät 9-12 vuorotellen 17-24 ja 25-28. 
 Huom! Alasijoilla 5-5 lähdöt, sijoja 29- ei pelata. 

 8 kierrosta yhteensä  , ja 11 
 kierroksen aika kun 
 alkuswiss kahdessa 
 lohkossa. 
 Swississä aikaraja 30min + 
 2 snadia 
 A-cupin neljännesvälierä 
 40min+2s 
 B-cupin neljännesvälierä 
 25min+2s 
 A-cupin puolivälierä 
 40min+2s 
 B-cupin puolivälierä 
 25min+2s 
 A-cupin välierät ilman 
 aikarajaa, kaikki muut sijat 
 vikat rundit 5-5 lähdöllä. 




