Pub Bilis Vantaa, säännöt 2015/2016

Pub Bilis Vantaa aloituskokous pidettiin perjantaina 21.08.2015 kello 18:00 Jam Poolin tiloissa
Martinlaaksossa. Paikalle oli kutsuttu joukkueenjohtajat tai heidän edustajansa, paikalla saapuneet
päättivät kokouksen esityslistan mukaiset asiat, muut joukkueet tyytyvät heidän päätöksiinsä.
Paikalla Lunan, Viva Marian, Topparin ja Jam Poolin joukkueen edustajat.
Publiiga pelataan 8 tai useammalla joukkueella ja La Liiga jos saadaan kiinnostuneita joukkueita.
Ensimmäiset ottelut keskiviikkona 16.09.2015. Viimeinen ilmoittautuminen maanantaina 14.09.
Joukkueet kaudella 2015 / 2016: Hippu, Jam Pool 1&2, Luna 1&2, Old Story, Skaba, Toppari, Viva
Maria ja Wolver.
Yleistä
Nämä säännöt ovat voimassa, aikaisemmat säännöt eivät päde.
Päätettiin pelata runkosarja kaikki kaikkia vastaan, keväällä 8 parasta pelaavat 8-cupin.
Pelaaja saa edustaa vain yhtä joukkuetta kauden aikana, joukkueen edustus alkaa, kun pelaaja on
lyönyt ensimmäisen lyöntinsä ensimmäisessä kauden pelissään. Runkosarjassa yhteensä vähintään
kuudessa eri ottelussa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata cupissa ja finaaleissa. Jos joukkue
luovuttaa jonkin pelin ja vastustajalla on pelaaja paikalla kyseiseen peliin, niin silloin tämä peli
lasketaan mukaan pelattuihin otteluihin, kapteenit merkitsevät pöytäkirjaan varmistuksen
luovutuksesta ja vastustajan paikalla olosta. Pelaajien lukumäärää joukkueessa ei ole rajoitettu,
joukkueen johtajilla on tarkistuslista pelaajista, tähän listaan merkitään kunkin pelaajan kauden
aikana pelatut pelit. Tarkistuslistat tulevat olemaan myös netissä, (= rankinglista ja
ottelupöytäkirjat).
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Joukkueilla on tarvittaessa oikeus kutsua ulkopuolinen tuomari otteluun. Yleensä otteluissa pelaajat
tuomitsevat keskenään, tarvittaessa joukkueiden vetäjät tai muu pyydetty ulkopuolinen seuraa
kiistatilanteen ja tulkitsee säännöt. Jos kiistaan ei löydy ratkaisua, niin kyseinen erä pelataan
uudestaan. Otteluissa sovelletaan Suomen Biljardiliiton voimassa olevia virallisia sääntöjä. Jos
säännöistä tulee erimielisyyksiä, niin ottakaa yhteyttä johonkin PBV:n hallituksen jäseneen tai Arvi
puhelin 050-596 2258. Joukkue vastaa omien pelaajiensa käyttäytymisestä, jos joukkueen pelaaja
tai pelaajat häiritsevät käytävää peliä, voidaan kyseinen pelattava erä tuomita hävityksi vastapuolen
joukkueelle. Pelaajat pukeutuvat asiallisesti, niin naiset kuin miehet. Epäurheilijamaista käytöstä

on häiritä vastustajaa tämän lyödessä tai keskittyessä lyöntiin. Sääntöjen mukaan 9-pallossa
huomautus toisesta virheestä on tehtävä ennen kuin virheen tehnyt pelaaja valmistautuu seuraavaan
lyöntiinsä, (eli heti oman vuoron päätyttyä). Pelikielenä publiigan otteluissa on suomi.
Muuta: ottelut alkavat kello 18:00 (17:00 jos niin sovitaan), odotusaika 30 minuuttia, pelissä timeout 5 minuuttia. Jos pelaaja on myöhässä (ei ole saapunut vielä paikalle) omasta pelistään, peli
siirretään viimeiseksi tai pelataan aikaisemmin kun pelaaja on saapunut paikalle kapteenien
sopimuksen mukaan, odotusaika 5 minuuttia viimeisessä pelissä. Olisi suotavaa, että oluen nouto ja
tyhjennys ajoitettaisiin muuhun kuin peliaikaan.
Tavoitteena on, että jokaisen joukkueen kotipelipäivä olisi keskiviikko. Joukkueet voivat keskenään
sopia myös muun pelipäivän tai aloitusajan. Jos joukkue ei pääse pelipäivänä pelaamaan, siitä tulisi
ilmoittaa mahdollisimman ajoissa, viimeistään edellisenä päivänä. Joukkueen vetäjien velvollisuus
varmistaa pelaajat otteluun edellisenä päivänä.
Tulospalvelu www.karvajalka.com: kotijoukkue lähettää ottelun pöytäkirjan nettisivuilta linkistä:
ottelutuloksen ilmoittaminen. Mieluiten samana iltana.

Runkosarjan ottelut

Kotijoukkue määrää pelataanko ottelu yhdellä vai kahdella pöydällä, pöytien tulee olla suurin
piirtein samanlaisia (kunto, korkeus jne).
Joukkueet pelaavat yhden koti- ja yhden vierasottelun kaikkia joukkueita vastaan. Jos
pubi/ravintola sattuu olemaan suljettuna ottelun ajankohtana, joukkueet voivat keskenään sopia
pelipaikan. Otteluissa pelataan 8 peliä, joista kolme on kasia, kolme ysiä ja kaksi kymppiä,
pelijärjestys: 10, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 10. Runkosarjassa kasit pelataan 2/3 voittoon (joukkueet päättävät
miten pelataan), ysit ja kympit kolmeen voittoon. Vierasjoukkue aloittaa jokaisen pelin, sen jälkeen
erät vuoroaloituksin. Ysipallon paikka on pisteellä. Aloituspakan tekoon suositellaan käytettävän
rackia.
Vetäjä sijoittaa joukkueensa pelaajat listalle, joka yhdistetään vastustajan listan kanssa. Joukkueen
pelatessa vähemmällä pelaajamäärällä kuin 8, niin enintään yksi pelaajaa saa pelata kaksi peliä,
kaksi peliä pelaava voidaan sijoittaa mihin tahansa ottelulistalla. Luovutetut pelit sijoitetaan ottelun
viimeisiksi peleiksi pelilistalla, eli silloin kun pelaajia on vähemmän kuin 7. Kaksi peliä pelannut
pelaaja ei saa pelata kahta peliä seuraavassa publiigan ottelussa. Ottelupöytäkirjat on säilytettävä
mahdollisten tarkistuksien varalle.

8-cup

Sarjataulukon järjestys joukkueiden ollessa tasapisteissä perustuu pelattuihin peleihin, jos nekin
ovat tasan niin sen jälkeen keskinäiset ottelut ratkaisevat, jos nekin ovat tasan niin sen jälkeen
pelataan tarvittaessa yksi keskinäinen ottelu, pelipaikka puolueeton tai järjestys sovitaan/arvotaan.
Ottelujärjestys: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 8-1, 7-2, 6-3, 5-4. Cup-ottelut pelataan yhdellä pöydällä.
8-cupin ottelut pelataan kahdeksalla eri pelaajalla. Otteluissa kasipelit pelataan kolmeen, ysi- ja
kymppipelit viiteen voittoon. Joukkueiden kapteenit voivat keskenään sopia, että ottelu pelataan
pienempiin tai suurempiin voittomääriin, esimerkiksi kasit kahteen ja ysit kolmeen voittoon.
Kunkin pelin aloitus teikataan, voittaja aloittaa, sen jälkeen erät vuoroaloituksin.. Sarjataulukossa
ylempänä oleva joukkue määrää ensimmäisen pelipaikan, joko kotona tai vieraissa (vastustajan
kotona), seuraava ottelu päinvastoin. Jos ottelut päättyvät tasan 8-8 valitaan kolme lisäpelaajaa
viimeisen ottelun jo pelanneista pelaajista. Joukkueiden kapteenit sopivat keskenään mitä pelataan,
jos sopuun ei päästä, niin pelit ovat 8-9-10.
Jos joukkueita 12, niin ensimmäisestä A-cupista tipahtaneet neljä joukkuetta pelaavat uuden 8-cupin
(B) viimeisten joukkueiden kanssa (9, 10, 11,12). Jos joukkueita 10, niin pudonneet pelaavat Bcupin keskenään, tällöin kaksi viimeistä tipahtavat suoraan pois.
Lopullinen cup-kaavio päätetään kauden aikana, myös muunlaiset ratkaisut mahdollisia.

Finaalit ja pronssiottelut

Finaalit ja pronssiottelut pelataan kahdeksalla eri pelaajalla. A- ja B-cupin finaaleissa ja
pronssiotteluissa pelataan kasit kolmeen voittoon, ysit ja kympit viiteen voittoon. Joukkueiden
kapteenit voivat keskenään sopia, että finaali tai pronssiottelu pelataan pienempiin tai suurempiin
voittomääriin, esimerkiksi kasit kahteen ja ysit kolmeen voittoon. Jos ottelu päättyy tasan 4-4, niin
valitaan kolme lisäpelaajaa jo pelanneista pelaajista. Joukkueiden kapteenit sopivat keskenään mitä
pelataan, jos sopuun ei päästä, niin pelit ovat 8-9-10. Finaaleissa ja pronssiotteluissa kunkin pelin
aloitus teikataan, voittaja aloittaa, sen jälkeen erät vuoroaloituksin. Finaali- ja pronssiottelut
pelataan yhdellä pöydällä.
Finaali- ja pronssijoukkueiden otteluiden pelipaikat: runkosarjassa ylempänä oleva saa halutessaan
järjestää ottelun kotonaan, jos tämä ei ole mahdollista, niin pelipaikkana on vierasjoukkueen pubi.
Jos kumpikaan edellinen ei ole mahdollista (sopuun ei päästä), niin ottelu sovitaan pelattavaksi
muualla kuin joukkueiden kotipöydillä. Jos tämä ei onnistu, niin publiigan hallitus päättää
joukkueille pelipaikan.

Maksut
Kauden pelimaksu on 700 € per joukkue.
Kauden tilitykset viimeistään 31.12.2015 mennessä.

Maksuohjeet:
Pankki: Nordea
Tilinumero: FI25 1981 3000 0011 36
Saaja: PBV
Viesti: Joukkueen nimi
Rahastonhoitaja toivoo, että kauden pelimaksu maksettaisiin kerralla ja ajoissa.

PBV:n halllitus kaudella 2015/2016
Arvi Parkkinen
Jouni Tukiainen
Arvi Parkkinen
Tuula Eklund

050-596 2258
045-670 7140
040-5643968

vetäjä
varavetäjä
rahastonhoitaja
jäsen

Palkinnot
Publiigan hallitus päättää palkinnoista. Palkintorahoina jaetaan noin 97,1-97,6 % pelimaksuista,
loput pokaaleina. Kiertopokaalit jaetaan molemmissa cupeissa. Pokaalit jaetaan finaalien ja
pronssiotteluiden yhteydessä. Ohessa ehdotus palkintojakautumasta.
Joukkueita 9: 6300
Joukkueita 10: 7000
Joukkueita 12: 8400

1700-1400-1100-800-500-200-180-160
1550-1350-1150-950-750-550-350-150
1725-1525-1325-1125-925-725-525-325

pokaalit 260
pokaalit 200
pokaalit 200

