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EHDOTUS MIESTEN TOP-12-TURNAUKSEN MUUTTAMISEKSI TOP-16-TURNAUKSEKSI
TOP-16-turnaus pelataan syyskaudella. Se koostuu loka-marraskuussa pelattavasta TOP-16-karsinnasta
ja marras-joulukuussa pelattavasta TOP-16-lopputurnauksesta. Lopputurnaukseen osallistuu 16
pelaajaa. Siihen kutsutaan 1.7. ratingin aktiivisten pelaajien listan kahdeksan parasta pelaajaa. Loput
paikat täytetään loka-marraskuussa pelattavasta TOP-16-karsinnasta.

TOP-16-KARSINTA
Järjestäjä
Liittohallitus myöntää järjestelyoikeudet anomuksesta jollekin jäsenseuralleen tai järjestäjänä on
kilpailuvaliokunta.

Osallistumisoikeudet ja rating-leikkuripäivä
Osallistumisoikeus on pelaajilla, jotka eivät ole 1.7. ratingin aktiivisten pelaajien listan kahdeksan parhaan
pelaajaan joukossa mutta joiden rating-pisteet ovat olleet 1.7. vähintään 1900 pistettä sekä ne, joiden pisteet ovat
karsintojen leikkuripäivänä (n. 2 viikkoa ennen karsintaa) voimassa olevalla ratinglistalla vähintään 1900 pistettä.
Em. ehdot täyttävä ulkomaalainen pelaaja voi osallistua karsintoihin, jos hän on todistettavasti (väestörekisteriote)
karsintojen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta
tai jos hän on juniori, asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.
Karsintaan otetaan mukaan korkeintaan 64 pelaajaa.

Pelijärjestelmä
Progressive knock-out (PKO). Kaikki sijoitukset ratkaistaan.

Nouseminen TOP-16-lopputurnaukseen
Vähintään kahdeksan pelaajaa nousee lopputurnaukseen. Lopullinen nousijoiden määrä (8–16) riippuu siitä,
kuinka moni kahdeksasta suoraan lopputurnaukseen kutsutusta pelaajasta käyttää osallistumisoikeutensa.
Nousijoiden lopullinen määrä ei ole vielä karsintoja pelattaessa tiedossa, koska TOP-16-lopputurnauksen
ilmoittautuminen tapahtuu vasta karsintojen jälkeen.
Lopputurnaukseen suoraan nousijoiden jälkeiset pelaajat sijoilla 9–24 nimetään lopputurnauksen varamiehiksi
karsintaturnauksen loppusijoituksen mukaisessa järjestyksessä.

Ilmoittautuminen
Karsintaan otetaan mukaan korkeintaan 64 pelaajaa. Ilmoittautuminen karsintaan tapahtuu
ennakkoilmoittautumisena siten, että 64 pelaajaa otetaan mukaan rating-järjestyksessä.
Ennakkoilmoittautumisen lisäksi karsintaan mahdollista ilmoittautua henkilökohtaisesti paikan päällä ennen
kilpailua, mikäli paikkoja on vapaana. Paikan päällä ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä
ja ilmoittautuminen päättyy puoli tuntia ennen karsinnan alkua.

Arvonta
Arvonta suoritetaan paikan päällä puoli tuntia ennen kilpailun alkua ja ennen sitä pidetään nimenhuuto. Vain
tuolloin paikalla olevat pelaajat hyväksytään mukaan arvontaan. Tämä koskee myös ennakkoon ilmoittautuneita.
Ko. järjestely on tarpeellinen tyhjien PKO-kaaviopaikkojen minimoimiseksi.

Kilpailumaksut
Ennakkomaksu 25 €, maksu paikan päällä 30 €.

Palkinnot
Sijat 1–8 nousevat suoraan TOP-16-lopputurnaukseen. Sijojen 9–16 nousu riippuu siitä, kuinka moni kahdeksasta
suoraan lopputurnaukseen kutsutusta pelaajasta käyttää osallistumisoikeutensa. Nousijoiden jälkeiset pelaajat
sijoilla 9–24 nimetään lopputurnauksen varamiehiksi.

Muita kilpailuun liittyviä järjestelyitä
Tuomarointi sisältyy kilpailumaksuun ja kilpailun järjestäjä vastaa tuomaroinnista kaikissa peleissä.
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TOP-16-LOPPUTURNAUS
Järjestäjä
Liittohallitus myöntää järjestelyoikeudet anomuksesta jollekin jäsenseuralleen tai järjestäjänä on
kilpailuvaliokunta.

Osallistumisoikeudet
Lopputurnaukseen otetaan mukaan 16 pelaajaa. Osallistumisoikeus on pelaajilla, jotka ovat 1.7. ratingin aktiivisten
pelaajien listan kahdeksan parhaan pelaajaan joukossa sekä lisäksi niillä pelaajilla, jotka ovat lunastaneet
osallistumisoikeutensa TOP-16-karsintojen kautta.
Em. ehdot täyttävä ulkomaalainen pelaaja voi osallistua lopputurnaukseen, jos hän on todistettavasti
(väestörekisteriote) lopputurnauksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä asunut Suomessa
yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta tai jos hän on juniori, asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Ilmoittautuminen
Suoraan lopputurnaukseen kutsuttujen pelaajien ja suoraan karsinnoista nousseiden (sijat 1–8)
ennakkoilmoittautuminen on n. 2,5 viikkoa ennen lopputurnausta. Varamiehet voivat tiedustella
osallistumisoikeudestaan n. 2 viikkoa ennen lopputurnausta.

Sijoittaminen ja rating-leikkuripäivä
Sijoittaminen suoritetaan n. 1 viikko ennen lopputurnausta. 16 pelaajaa asetetaan neljään alkulohkoon ratinglistan rating-leikkuripäivän ja karsintaturnauksen mukaisessa järjestyksessä, varsinaista arvontaa ei suoriteta.
Seuraintressiä ei ole.
Rating-leikkuripäivä on n. 1,5 viikkoa ennen lopputurnausta.

Pelijärjestelmä
Pelijärjestelmä on poolit + cup.
Alkulohkojen pelijärjestelyt
-

16 pelaajaa jaetaan neljään neljän pelaajan alkulohkoon (A, B, C ja D).

-

Pelaajat sijoitetaan alkulohkoihin siten, että
o

ensin lohkoihin asetetaan ensimmäisille paikoille järjestyksessä A1, B1, C1, D1, D2, C2 jne.
lopputurnaukseen suoraan kutsutut pelaajat rating-leikkuripäivän ratingpisteiden määräämässä
järjestyksessä

o

sen jälkeen jäljelle jääville paikoille asetetaan loput pelaajat karsintojen lopputulosten määräämässä
järjestyksessä.

-

Alkulohkojen pelit (kierrokset 1–3) pelataan kahdella pöydällä / lohko eli yhteensä kahdeksalla pöydällä.

-

Kunkin lohkon sijoille 1–3 sijoittuneet jatkavat cup-kaaviossa, neljänneksi tulleiden pelit päättyvät
alkulohkoon.

-

Aikataulutus: varataan alkulohkojen peleille aikaa kaksi tuntia (esim. 11.00–13.00).

Sijoittaminen cup-kaavioon
Kunkin lohkon kolme parasta jatkavat pelejä 12 pelaajan cup-kaaviossa, jossa alkulohkojen voittajat saavat
vapaakierroksen (4. kierros). Cup-kaavio julkaistaan vasta alkulohkojen päättymisen jälkeen.
-

A1 asetetaan paikkaan 1 ja B1 paikkaan 2.

-

C1 ja D1 arvotaan paikkoihin 3 ja 4 siten, että pelaajat ovat arvonnassa keskenään samanarvoisia.

-

A2–D2 arvotaan paikkoihin 5–8 siten, että pelaajat ovat arvonnassa keskenään samanarvoisia mutta kuitenkin
niin, että lohkokakkonen arvotaan kaavion eri puolelle kuin saman alkulohkon lohkoykkönen.

-

A3–D3 arvotaan paikkoihin 9–12 siten, että pelaajat ovat arvonnassa keskenään samanarvoisia mutta
kuitenkin niin, että nämä eivät kohtaa ensimmäisessä ottelussaan oman alkulohkonsa lohkokakkosta.
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Esimerkki cup-kaaviosta ja aikataulutuksesta:
1

A1

4. kierros
1

16

-

5. kierros
9

12

A3/B3/C3/D3

klo 13.45
2

8

B2/C2/D2

6. kierros

klo 13.00
13

6

B2/C2/D2

klo 14.30
3

10

A3/B3/C3/D3

klo 13.00
10

14

-

klo 13.45
4

4

C1/D1

7. kierros
15

3

C1/D1

Loppuottelu
klo 15.15

5
13

11

9

A3/B3/C3/D3

klo 13.45
6

5

A2/C2/D2

klo 13.00
14

7

A2/C2/D2

klo 14.30
7

11

A3/B3/C3/D3

klo 13.00
12

15

-

klo 13.45
8

2

B1

Cup-kaaviossa hävinneiden pelit päättyvät, kolmannesta sijasta ei pelata. Loppuottelu pelataan – kuten kaikki
muutkin ottelut – paras viidestä.

Kilpailumaksut
Ennakkomaksu 25 €, maksu paikan päällä 30 €.

Palkinnot
Voittaja 1000 €, toinen 600 €, kolmannet 200 €.

Muita kilpailuun liittyviä järjestelyitä
Tuomarointi sisältyy kilpailumaksuun ja kilpailun järjestäjä vastaa tuomaroinnista kaikissa peleissä.
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EHDOTETUT SÄÄNTÖMUUTOKSET
Perusteluja:
-

Mahdollisimman vähän sääntelyä säännöissä, kilpailuvaliokunta ohjeistaa yksityiskohdat.

-

Ulkomaalaissäännöt samaksi kuin SM-kisoissa.

7 TOP-12TOP-16, TOP-10, TOP-8, GRAND PRIX
7.1 Miesten TOP-12TOP-16
7.1.1 Vuoden aikana järjestetään miehille TOP-12-turnaus. Miehille järjestetään vuoden aikana TOP-16-turnaus.
Liittohallitus myöntää järjestelyoikeudet anomuksesta jollekin jäsenseuralleen tai järjestäjänä on kilpailuvaliokunta.
7.1.2 TOP-12-turnaukseen kuuluvat lopputurnaus sekä yksi karsintaturnaus. kolme karsintaryhmää: III
karsintaryhmä, II karsintaryhmä ja I karsintaryhmä.
7.1.3 TOP-12-turnaus on avoin niille ulkomaalaisille pelaajille, jotka ovat todistettavasti (väestörekisteriote) kilpailun
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä asuneet Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden kaksi vuotta tai
jos hän on juniori, asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.
7.1.4 Kilpailuvaliokunta antaa tarkemmat ohjeet TOP-16-turnauksen järjestelyistä.
7.1.4 III karsintaryhmään kuuluvat siihen ilmoittautuneet pelaajat, joiden rating on vähintään 1850.
Kilpailuvaliokunta päättää sen pelitavan yksityiskohdat kulloinkin erikseen.
7.1.5 Kunkin karsintaryhmän neljä parasta nousee ylempään ryhmään ja neljä viimeistä putoaa alempaan
ryhmään.
7.1.6 TOP-12 lopputurnaus sekä I ja II karsintaryhmä pelataan siten, että niihin kuuluvat 12 pelaajaa jaetaan
pelaajien listasijoitusten avulla kolmeen neljän pelaajan alkulohkoon: lohko A (1,6,7,12), lohko B (2,5,8,11) ja lohko
C (3,4,9,10). Kunkin alkulohkon pelaajat pelaavat keskenään sarjan jokainen jokaista vastaan, jossa järjestys
määräytyy kohdan 4.8 mukaisesti. Alkulohkojen kaksi parasta pelaajaa selviytyy jatkolohkoon, jossa ratkaistaan
turnauksen sijat 1–6. Muut pelaajat muodostavat lohkon, jossa ratkaistaan sijat 7–12. Jatkolohkoissa pelaajat
pelaavat keskenään sarjan, mutta alkulohkoissa pelattuja pelejä ei uusita, vaan ne ovat voimassa jatkolohkoissa.
7.1.7 TOP-12 lopputurnauksessa sekä I ja II karsintaryhmässä alkulohkoissa pelijärjestyksen (Taulukko 2) määrää
pelaajien listasijoitus, kuitenkin siten että samaan seuraan kuuluvien pelaajien on kohdattava mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa. Jatkolohkoissa pelijärjestyksen määrää pelaajien sijoitus alkulohkoissa, kuitenkin siten että
samaan seuraan kuuluvien pelaajien on kohdattava, mikäli mahdollista, ennen viimeistä kierrosta.
7.1.8 Pelit pelataan paras viidestä ja kilpailuissa noudatetaan liiton pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä. Järjestys
lohkoissa määräytyy sääntöjen kohdan 4.8 mukaan.
7.1.9 Kun pelaaja jää pois TOP-12 lopputurnauksesta, I tai II karsintaryhmästä, hän putoaa ryhmää alemmaksi.
Poisjääneen paikka täytetään sillä pelaajalla, joka on ollut lähinnä nousua tähän ryhmään.
7.1.10 Kutsu TOP-12 lopputurnaukseen sekä I ja II karsintaryhmään julkaistaan verkkosivuilla viimeistään kaksi
viikkoa ennen kilpailua. Kutsuttu pelaaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kilpailun järjestäjälle, mikäli hän ei
osallistu.
7.1.11 Rahapalkinnot maksetaan voittajalle sekä toisen ja kolmannen sijan saavuttaneille samansuuruisena kuin
Grand Prix -turnauksessa (7.5.7).
7.1.12 Kilpailuvaliokunta voi antaa tarkempia määräyksiä TOP-12-turnauksen sääntöjen soveltamisesta.

