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EESTI MEISTRVÕISTLUSED 2021 – REGLEMENT 

 
1. Korraldaja 

Piljardi Eesti Meistrivõistlused 2021 (8-, 9-, 10-palli formaadis – edaspidi: võistlused) korraldamise eest 

vastutab MTÜ Eesti Piljardiliit (reg. nr 80011041; koduleht www.eestipiljard.ee). 

 

2. Turniiri aeg 

Eesti Meistrivõistlused 2021 toimuvad Tallinnas Hill-Hill Piljardiklubis (Telliskivi 57) järgmiselt: 

10-palli formaat – 11. septembril algusega kell 10.00; 

8-palli formaat – 12. septembril algusega kell 10.00; 

9-palli formaat – 17. septembril algusega kell 11.00; 

9-palli finaalkohtumine – 18. septembril algusega kell 18.30 – Eesti Rahvusringhäälingu majas 

(4. stuudio – aadress Gonsiori tn 27). Kohtumist näeb otseülekandena ka kanalis ETV2. 

NB! Kõikides formaatides pääseb osalema vaid kuni 40 sportlast. 

 

3. Võistluse osalustasud 

Osalustasu iga mänguformaadi kohta on 30 eurot mis tasutakse pangaülekandega 

(EE371010220278235228 - Eesti Piljardiliit). Selgitusse tuleb märkida Eesti MV / osaleja nimi / 

formaat (-did). Makstes osalustasu ülekandega tuleb arvestada pankadevahelist ülekannetele 

kuluvat aega. Osalustasud peavad kajastuma Eesti Piljardiliidu arvelduskontol hiljemalt 10. 

septembril kell 10.00! 
Sularahas tasudes on osalustasu 35 eurot iga mänguformaadi kohta. 
Osalejale, kes ei kuulu mõnda Eesti Piljardiliidu liikmesklubisse, on osalustasu 50 eurot iga 

mänguformaadi kohta (nii sularahas kui ka ülekandega tasudes). 

 

4. Autasustamine 

Kõikide tiitlivõistluste formaatide autasustamised toimuvad peale iga võistluse lõppu eraldi. 

9-palli formaadi Eesti MV finaalkohtumisele on lubatud ka publik (100 inimest). Osalemine on 

lubatud vajd isikutel kes on vaktsineeritud või viiruse läbi põdenud. NB! Kohapeal testimist ei 

toimu! Igal huvilisel tuleks võtta ühendust alaliiduga info@eestipiljard.ee ning saata nimi (nimed) 

kes soovivad üritusel publikuna osaleda. Kohapeal teostatakse kontrolli ning ilma vastava tõendita 

ja ilma ID-kaardita majja sisse ei pääse! 

ERR-i majja sisenemine ning publikus osalemine on vaid nimekirja alusel. 

 

5. Registreerimine 

Eesti Meistrivõistlustel osalemiseks tuleb registreerida hiljemalt 6. septembril. Osalema pääseb 

kokku 40 registreerunud sportlast. 

NB! Juhul kui keegi registreerinud mängijatest ei saa võistlustel osaleda, tuleb sellest viivitamatult 

kirjalikult teatada aadressil info@eestipiljard.ee. Vastasel korral on mängija automaatselt tabelis 

http://www.eestipiljard.ee/
mailto:info@eestipiljard.ee
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ning tal lasub osalustasu maksmise kohustus ka juhul kui ta mingil põhjusel turniiril ei osale.  

Osalemissoov tuleb saata aadressile registreerimine@eestipiljard.ee 

Kirjas tuleb märkida:  

Soovin osaleda Eesti Meistrivõistlustel – mänguformaat(-did) milles soovitakse osaleda; ees- ja 

perekonnanimi; sünniaeg; telefoninumber. 

NB! Osalemissoovi saatmine on siduv! Iga sportlane peab olema tutvunud reglemendiga (vt 

www.eestipiljard.ee) ning kohustud korraldajale maksma osalustasu vastavalt reglemendis 

toodule. 

 

6. Auhinnad ja 2022. aasta Eesti koondis 

Eesti Meistrivõistluste iga mänguformaadi võitjale omistatakse tiitel „Piljardi Eesti Meister 2021“ 

ning esinelikule omistatakse karikad / medalid. 

Lisaks pääsevad kolme formaadi kokkuvõttes parima punktisumma kogunud 2 piljardisportlast 

automaatselt 2022. aasta Eesti piljardi koondisesse. Koondis sõidab Eestit esindama 2022. aasta 

Euroopa meistrivõistlustele. Kulud kaetakse alaliidu poolt. 

NB! Kui 2021. aasta Eesti koondise mõni liige ei saa või mingil põhjusel ei soovi Eestit esindada 

2021. aasta novembrikuus toimuval EM-il, siis võib alaliit määrata tema asendusliikme käesoleva 

tiitlivõistluse (Eesti MV 2021) paremusjärjestuse põhjal. Sellekohase otsuse teeb alaliit peale 

täiendavate asjaolude selgumist.  

 

7. Turniir, peakohtunik ja loosimine 

Turniiri peakohtunik on EPL litsentsiga piljardikohtunik Valdis Sprogis. 

Turniirimängud algavad käesoleva reglemendi punktis 2 näidatud aegadel (kohal tuleb olla 15 minutit enne 

oma mängu algust). 

NB! Osaleja peab olema turniiri toimumispaigas ja valmis alustama mängu (osalustasu makstud ja 

muud vajalikud toimingud tehtud!) 15 minutit enne oma mängu algust. 

Loosimine toimub tunnistajate juuresolekul (10 ja 8-palli loosimine toimub 9. septembril) ning tulemused 

avalikustatakse Eesti Piljardiliidu ametlikul Facebooki lehel aadressil: www.facebook.com/Eestipiljard. 

Iga formaadi turniiritabelisse asetatakse 16 mängijat ning 16 mängija asetus on igal mänguformaadil 

erinev. 

Tabelid  jagunevad pluss- ja  miinusringiks ning play-off -iks. 

Matšid toimuvad järgmiselt: 

8-pallis     6 võiduni (1/2-finaalid ja finaalkohtumine 7-võiduni); 

9-pallis     8 võiduni (1/4 ja 1/2-finaalid 9 võiduni ning finaalkohtumine 11 võiduni); 

10-pallis     7 võiduni (1/2-finaalid ja finaalkohtumine 8-võiduni); 

 

8. Punktiarvestus 

Kõik osalejad, kes osalevad vähemalt kahes mänguformaadis, saavad punkte mis kantakse Eesti 

meistrivõistluste 2021 edetabelisse. 

Kolme mänguformaadi kokkuvõttes parima punktisumma kogunud 2 piljardisportlast kuuluvad 

automaatselt 2022. aasta Eesti piljardi koondisesse. 

mailto:registreerimine@eestipiljard.ee
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Kui Eesti Meistrivõistluste lõppedes on osalejatel punkte võrdselt, siis on eespool osaleja kel on 

kõrgeimad kohad erinevates mänguformaatides. Kui ka need on võrdsed, siis läheb arvesse 

võidetud / kaotatud mängude (freimide) suhe. 

 

9. Korraldaja kohustused 

 esineliku pildistamine; 

 tulemuste kajastamine meedias; 

 võistlusele peakohtuniku leidmine, kes ei osale võistlusel. 
 

Korraldaja peab garanteerima minimaalselt 10 (kümme) 9-jalast piljardi lauda. Lauad peavad olema 

vähemalt rahuldavas korras. Kuulid peavad olema puhtad. 
 

10. Riietus 

Eesti Meistrivõistlustel kehtib riietumis kategooria A. 

 

 kraega särk (polo särk või nööpidega särk, pika - või lühikese varrukaga); 

 tumedad ülikonna püksid (mitte teksad, chino-püksid, puuvillased viigitud püksid, 

teksapükste taskutega riidest püksid jne); 

 tumedad viisakad ühevärvilised jalanõud (nahast või mõnest muust sarnasest materjalist). 

Lahtised ja muud vabaaja jalanõud keelatud; 

 kampsun keelatud, v.a jahedates oludes (peakohtuniku määrata); 

 peakatted keelatud; 

 riietus peab olema puhas ja korralik; 

 Särk ei tohi olla võistluste ja autasustamise ajal püksist väljas. 

 

NB! Riietuse osas erandeid ei tehta! Võistleja, kes ilmub võistlustele ebasobivas rõivastuses, 

saab hoiatuse või esimese ringi kaotuse ning võimaluse vahetada riided 1h jooskul. 

 

11. Muud 

Mängijatel on keelatud viibida turniiri kestel alkoholi, narkootikumide või muude psühhotroopsete 

või stimuleerivate ainete mõju all. Vastava kontrolli tegemise õigus on võistluste peakohtunikul. 

Eksimuse tuvastamisel võistleja diskvalifitseeritakse turniirilt ja edaspidine karistus määratakse 

EPL-i juhatuse poolt. 

Matši kestel on keelatud telefoni kasutamine, suitsetamine ning muu kõrvaline tegevus, mis ei ole 

seotud käimasoleva mänguga (k.a time-out ajal). 

 

Kehtivad WPA vastava mängu standardreeglid ja üldreeglid. Kui mängijal tekib seoses mänguga või 

reeglitega mingeid arusaamatusi, tuleb sellest viivitamatult märku anda peakohtunikule. 
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Korraldaja jätab endale õiguse teha käesolevas võistlusreglemendis vajalikke muudatusi. 

Reglemendi lisadega (mängule hilinemine, avalöögi reegel, time-out`i kasutamise reegel, 30-

sekundit löögi sooritamiseks jne) tutvustab mängijaid enne turniiri algust peakohtunik. 

 

Mängijal on õigus avaldada protesti või oma arvamust turniiri läbiviimise kohta: 

 kirjalikult, turniiri jooksul ja kuni 30 minutit pärast finaalmängu lõppu- peakohtunikule või 

 24 tunni jooksul EPL-i juhatusele aadressil info@eestipiljard.ee. 
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