
 

Joukkue- ja A-luokan SM kilpailut 31.10. - 1.11.2020 
 
Mejlans Bollförening (MBF) järjestää joukkueiden ja 2200-luokkien Suomen mestaruuskilpailut 31.10. 
- 1.11.2020 Helsingin Ruskeasuolla osoitteessa Ratsastie 10, 00280 Helsinki.  
 
Kilpailuluokat ja ilmoittautumismaksut:  
A-luokan kaksinpeli (M-2200) 25 € (pooli/cup)  
A-luokan nelinpeli (MN-2200) 15 €/pelaaja (pooli/cup)  
Miesten joukkuekilpailu (MJO) 40 €  
Naisten joukkuekilpailu (NJO) 25 €  
 
Aikataulut tarkentuvat, kun osanottajamäärät ovat tiedossa. Kisat alkavat klo 10 sekä lauantaina että 
sunnuntaina. Tarvittaessa aikaa voidaan joutua muuttamaan. 
• Miesten joukkuekilpailu alkaa lauantaina, ainakin välierät ja finaali pelataan sunnuntaina  
• Naisten joukkuekilpailu pelataan yhtenä päivänä, alustavan suunnitelman mukaan sunnuntaina  
• 2200-luokan kaksinpeli alkaa lauantaina, luokka pelataan loppuun sunnuntaina  
• 2200-luokan nelinpeli alkaa lauantaina. Osallistujamääristä riippuen luokka pelataan loppuun 

lauantaina tai sunnuntaina. 
 
Joukkuekilpailut pelataan alkupooli (3-4 joukkuetta) & jatkocup menetelmällä, jossa parhaat 
joukkueet sijoitetaan suoraan cup-kaavioon. Sijoitettavien joukkueiden lukumäärä riippuu 
ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä. Kaksin- ja nelinpeli pelataan 3-4 pelaajan/parin pooleissa, 
joista jatkoon menee kaksi pelaajaa/paria.  
 
Joukkuekilpailujen pelimuodot:  
• MJO: kolme pelaajaa, paras viidestä pelistä (sääntökirja kohta 4.9.3)  
• NJO: kaksi pelaajaa, paras viidestä pelistä (sääntökirja kohta 4.9.1)  

 
Pelipallo: Valkoinen Nittaku Premium 40+ ***  
 
Palkinnot: SM-mitalit neljälle parhaalle. 
 
Rating-leikkuripäivä: 18.10.2020. 
 
Osallistumisoikeus: 2200-luokkiin saavat osallistua pelaajat, joiden rating-pisteet  
• ovat rating-leikkuripäivänä korkeintaan 2200  
• ovat rating-leikkuripäivänä yli 2200 mutta olivat 1.7.2020 korkeintaan 2200.  

 
Ulkomaalainen pelaaja voi osallistua kilpailuihin, jos hän on 21.10.2020 mennessä asunut 
yhtäjaksoisesti Suomessa kaksi vuotta tai jos hän on juniori, asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Ilmoittautumiset nettilomakkeella keskiviikkoon 21.10.2020 klo 24.00 mennessä. Ilmoittautuneet 
löytyy täältä. 
Jos seura ilmoittaa joukkuekilpailuun kaksi tai useampia joukkueita, sen on ilmoittautumisen 
yhteydessä nimettävä ykkösjoukkuettaan lukuun ottamatta kaikkien joukkueiden pelaajat (sääntökirja 
kohta 4.3.2). Jos seura ilmoittaa joukkuekilpailuun vain yhden joukkueen, sen pelaajia ei tarvitse 
nimetä (Sääntökirja kohta 4.3.2.1). 
 
Ilmoittautumismaksut maksettava torstaihin 22.10.2020 klo 24 mennessä MBF tilille: FI90 2262 1800 
0189 85  
 
Arvonnat: Kisat arvotaan yhteistyössä SPTL:n Kilpailuvaliokunnan kanssa ja julkistetaan viimeistään 
maanantaina 26.10. 
 
Tuomarointi: Joukkueottelut ja M2200- luokan poolit tuomaroidaan vapaiden joukkue- ja 
poolipelaajien toimesta. Joukkuekilpailun semifinaaleissa ja finaaleissa sekä 2200-luokan 
jatkocupeissa tuomarointi hoidetaan järjestäjien toimesta. 
 
Ylituomari Måns Holmberg, kilpailujohto MBF. 
 
Koronapandemian vuoksi kilpailuissa tulee noudattaa SPTL:n kilpailuhetkellä voimassaolevia 
suosituksia, https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=23077. 
 

Tervetuloa! 
 

HUOMIOITAVAA KORONAPANDEMIAN AIKANA 
KILPAILUISSA 

  
Jos tunnet itsesi vähänkin sairaaksi, älä tule kilpailuun! 

• Noudata sovellettavia etäisyys- ja hygieniatoimenpiteitä. Toiminnassa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen kilpailun 
ja mahdollisuuksien mukaan yksittäisten pelien välissä. Pelaajilla tulisi olla omat käsidesit 
mukana. Käsidesiä kannattaa käyttää tauoilla. 

• Vastustajaa ei kätellä. 
• Älä ”höngi” palloon tai mailaan, älä sylje lattialle lisätäksesi tossujen pitoa. 
• Älä pyyhi pöytään käsien hikoilua, käytä omaa pyyhettä. 
• Pelaajan, joka saapuu Suomeen maan rajojen ulkopuolelta, tulee noudattaa Suomen 

vallitsevia viranomaismääräyksiä mm. karanteenien suhteen. 
• Pukuhuoneita ja suihkuja ei käytetä mikäli mahdollista (suihku kotona). 
• Hallissa on noudatettava riittäviä turvavälejä. 
• Maskin käyttö hallilla on suositeltavaa.  Maskia voi käyttää myös pelatessa. 
• Jos julkisen liikenteen käyttöä ei voida välttää, julkisen liikenteen hygieniaa ja 

käyttäytymistä koskevia sääntöjä on noudatettava. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFt2lrokbWHKW0E43uM8-vjNFOWPvJvA_Xta4Uk94Xq8PHtA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Isl4o_JelBBHs32OEpUUM7uG_Kzc7JR0NL1kQL9qFfs/edit?usp=sharing
https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=23077
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