
Aura Biljardi 

Snooker tasoituskisat.  

Viikkokisa, pelipäivä tiistai. Alkaa klo 18.00 

Tasoituskisa 

• kuuden punaisen tasoituskisa, miss sääntöä voi käyttää kerran (1) lyöntivuoron aikana. 

• tuplaeliminaatio 

• ottelu katsotaan päättyneeksi, mikäli jompikumpi alla mainituista ehdoista täyttyy. 

o snookereiden tarve on neljä tai enemmän 

o snookereiden tarve on enemmän kuin pöydällä olevien väripallojen määrä 

• kilpailunvetäjällä/-vetäjillä on oikeus keskeyttää pitkittyvä ottelu, joka on kestänyt yli 45 

minuuttia, mikäli kaavion etenemisen vuoksi se on tarpeellista. Ottelun voittaa pelaaja, 

jolla enemmän pisteitä keskeytyshetkellä. Mikäli tasapisteissä, uusinta mustalla max 5 

minuuttia. Jos ei ratkaisua, arpa ratkaisee. 

• ottelun päätyttyä, on lopputulos kirjattava kisaohjelmaan välittömästi 

• kisapöydiksi määritellyt pöydät ovat vain kisakäytössä, harjoitteleminen pöydillä johtaa 

kisasta poissulkemiseen. Myös muilla snookerpöydillä harjoittelu kisan aikana on kielletty. 

• pelaajan tasoitus päivittyy viikoittain pelattujen otteluiden voittojen ja häviöiden mukaan 

• minimi/maksimi tasoitus on 0 / +50 (Pate +45/+65, Eelis L, Toni S ja Tuure L +35/+55) 

• käytössä tasoitusleikkuri, eli ottelukohtainen maksimi tasoitus on 30 (Pate 40, Eelis L, Toni 

S ja Tuure L 35) 

• tasoituspisteiden muutosperusteet: 

 

 

 

Potti 

• 2pistettä/pelaaja/viikko menee pottiin, josta pelataan joka 12:n kisan jälkeen.  

Jakson vko 18–29/2023 potista pelataan keskiviikkona 19.7.2023 klo 18.00 alkaen. 

• potista pääsee pelaamaan ne paikalla olevat kahdeksan (8) ranking parasta, jotka ovat 12 

viikon jaksolla osallistuneet vähintään 8:an kisaan. Pelaajan 10 parasta pistemäärää 

lasketaan mukaan ranking-pisteisiin. Mikäli pelaajat tasapisteissä, järjestys määräytyy 

viikkokisasijoitusten mukaan, ensin ykkössijat, jos tasan, kakkossijat, jos tasan kolmossijat, 

jne, mikäli kaikki tasan arpa ratkaisee. 

• 8Cup pelataan paras viidestä (bo5). Peliparit määräytyvät siten että ranking ykkönen 

valitsee vastustajansa ranking sijoilla 5–8 olevista pelaajista, ranking kakkonen samasta 

ryhmästä, jne. 

• potin jako: 1. 45%, 2. 25% 3-4. 15% 

Voitetusta ottelusta tasoitus kasvaa yhdellä pisteellä ja hävitystä ottelusta 

tasoitus pienenee yhdellä pisteellä, pois lukien sijoitukset 1–3. 

sija 1. = yllä oleva ehto tai vähintään 6 pistettä 

sija 2. = yllä oleva ehto tai vähintään 5 pistettä 

sija 3. = yllä oleva ehto tai vähintään 4 pistettä 



• 8Cup’iin osallistuneiden tasoitus nousee seuraavaksi alkavan 12 viikon jakson alussa 

vähintään kahteenkymmeneen (20). Juniori pelaajan tasoituksen korotus harkitaan 

tapauskohtaisesti. 

 

Ilmoittautuminen 

 

• Ilmoittautuminen suoritettava ennen kello 18.00. 32 ensiksi ilmoittautunutta otetaan 

mukaan kisaan. 

• Paikalla oltava klo 18.00. 10 minuutin myöhästyminen katsotaan ensimmäisen ottelun 

luovutukseksi, 30 minuutin myöhästyminen toisenkin ottelun luovutukseksi.  

• Perustellusta syystä ja ennakkoon ilmoitettuna, voi myöhästyä saapumisesta pelipaikalle, 

kuitenkin pelipaikalla on oltava kello 18.30 mennessä. 

• Mahdollisesti rästiin jääneet osallistumismaksut on hoidettava, kun seuraavan kerran 

osallistuu kisaan. 

 

Ranking-pisteet 

 

• Palkintosijoja lukuun ottamatta, rankingpisteitä saa otteluvoitoista. 

• Ranking-pisteitä saa seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot 

 

• Viikottain päivittyvät tasoitus- ja ranking- listat löydät, 

o www.biljardi.com --> kilpailut --> Aura Biljardi snooker tasoituskisat 

• Muuta infoa ja keskustelua FB --> Aura Biljardin snookerin viikkokisat (pyydä 

kisanjärjestäjiä kutsumaan sinut ryhmään) 

Kisa 
 

1 - 10 
(+15%) 

11 
(+30%) 

12 
Sija Pisteet Pisteet Pisteet 
1. 334 384 434 
2. 283 325 367 
3. 234 269 304 

ei voittoja 25 28 32 
1 voitto 73-75 84-86 95-98 

2 voittoa 126-130 145-150 164-170 
    

seuraavat 23-26 27-30 30-33 
voitot +    

    
voitoista saataviin rankingpisteisiin vaikuttaa osallistujamäärä 


