PILJARDI EESTI MEISTRVÕISTLUSED 2022 – REGLEMENT

1. Korraldaja
Piljardi Eesti Meistrivõistlused 2022 absoluutarvestuses (8-, 9-, 10-palli formaadis ning 14.1formaadis – nii kvalifikatsioonid kui ka põhivõistlus – edaspidi: võistlused) korraldamise eest
vastutab MTÜ Eesti Piljardiliit (reg. nr 80011041; koduleht www.eestipiljard.ee).
2. Turniiri aeg
Eesti Meistrivõistlused 2022 toimuvad Tallinnas Hill-Hill Piljardiklubis (Telliskivi 57)
järgmiselt:
14.1 formaat – 22. oktoobril algusega kell 10.00;
10-palli formaat – 23. oktoobril algusega kell 10.00;
8-palli formaat – 28. oktoobril algusega kell 10.00;
9-palli formaat – 29. oktoobril algusega kell 10.00;
9-palli finaalkohtumine – 30. oktoobril 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 32 võistlejat, kellest 16 võistlejat tuleb läbi
kvalifikatsioonide ning ülejäänud 16 võistlejat on asetatud (vt.ka Reglemendi lisa).
3. Kvalifikatsiooniturniirid, osalejad ja osalustasud
Kvalifikatsiooniturniirid toimuvad 15. ja 16. oktoobril järgmiselt:
15. oktoobril 14.1 ja 10-palli formaadid ja 16. oktoobril 8-palli ja 9-palli formaadid.
Kvalifikatsioonid toimuvad Kuulsaal piljardiklubis (Mere pst 6) algusega kl 10.00.
Osalustasud: 1 formaat 15 eurot; 2 formaati 25 eurot; 3 formaati 35 eurot; 4 formaati 40 eurot.
Sularahas tasudes on osalustasu 5 eurot suurem (üks formaat 20 eurot; 2 formaati 30 eurot jne).
Registreerimine: vaata punkt nr 6. Registreerimine
Eesti MV kvalifikatsioonides on õigus osaleda igal Eesti kodanikul.
Kvalifikatsioonides ei ole osalejate arv piiratud ning kehtib riietumiskategooria B2 (sama mis
Esiliiga etappidel).
4. Põhivõistluse osalustasud
Osalustasu iga mänguformaadi kohta on 35 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. Osalustasu peab kajastuma Eesti Piljardiliidu arvelduskontol hiljemalt turniirile
eelneva tööpäeval kell 10.00!
Sularahas tasudes on osalustasu 40 eurot iga mänguformaadi kohta.
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Osalejale, kes ei kuulu mõnda Eesti Piljardiliidu liikmesklubisse, on osalustasu 45 eurot iga
mänguformaadi kohta (nii sularahas kui ka ülekandega tasudes).
5. Autasustamine / Hooaja lõpetamine / bankett
Kõikide tiitlivõistluste autasustamised toimuvad 30. oktoobril Eesti Rahvusringhäälingu majas (4.
stuudio – aadress Gonsiori tn 27) kohe pärast absoluutarvestuse 9-palli finaalkohtumise lõppu.
Sportlane, kes mängib vähemalt ühte formaati põhivõistlusel või vähemalt kahte formaati
kvalifikatsiooniturniiril, on oodatud 30. oktoobril kell 18.00 ETV stuudiosse vaatama suurejoonelist
finaalkohtumist, peale mida toimub kõikide tiitlivõistluste autasustamine ning bankett.
ERR-i majja sisenemine ning publikus osalemine on vaid nimekirja alusel.
NB! Kõikidel soovijatel tuleb ennast registreerida! Täpsemad juhised hiljemalt 1 nädal enne
finaalkohtumise toimumist. Kohtade arv on piiratud!
6. Registreerimine
Eesti Meistrivõistlustel osalemiseks tuleb registreerida järgmiselt:
Kvalifikatsiooniturniiridele saab registreeruda 10.-13. oktoobrini (kokku neli päeva).
Põhivõistlustele on automaatselt registreeritud nii 16 asetatud mängijat (vt. Reglemendi lisa) kui ka
16 mängijat kes pääsevad põhivõistlusele läbi kvalifikatsioonide.
NB! Juhul kui keegi põhivõistluste nimekirja pääsenud mängijatest (32 sportlast) ei saa
võistlustel osaleda, tuleb sellest viivitamatult kirjalikult teatada aadressil info@eestipiljard.ee.
Vastasel korral on mängija automaatselt tabelis ning tal lasub osalustasu maksmise kohustus ka
juhul kui ta mingil põhjusel turniiril ei osale. Kui mõni põhivõistluste nimekirja pääsenud 32-st
mängijast ei saa mingil põhjusel võistlustel osaleda, siis pääseb tema asemel võistlustele
kvalifikatsiooniturniiri tulemuste põhjal järgmine sportlane (konkreetse formaadi
kvalifikatsiooniturniiri 17. koht, seejärel 18. koht jne).
Osalemissoov tuleb saata aadressile registreerimine@eestipiljard.ee
Kirjas tuleb märkida:
Soovin osaleda Eesti Meistrivõistluste põhivõistlusel / kvalifikatsioonil; mänguformaat(-did) milles
soovitakse osaleda; ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; telefoninumber.
NB! Osalemissoovi saatmine on siduv! Osalemissoovi saatmisega kinnitad, et oled tutvunud
reglemendiga (vt www.eestipiljard.ee) ning kohustud korraldajale maksma osalustasu
vastavalt reglemendis toodule.
7. Auhinnad ja 2023. aasta Eesti koondis
Eesti Meistrivõistluste iga mänguformaadi võitjale omistatakse tiitel „Piljardi Eesti Meister 2022“
ning esinelikule omistatakse karikad / medalid.
Lisaks pääsevad nelja formaadi kokkuvõttes parima punktisumma kogunud kaks piljardisportlast
automaatselt 2023. aasta Eesti piljardi koondisesse. 2023. aastal on Eesti koondis 3-liikmeline.
Koondise ülejäänud üks liige selgitatakse välja 2023. aasta piljardi meistriliiga alusel. Täpne
etappide arv, st kui mitu etappi mängitakse enne Euroopa meistrivõistlusi mille tulemusena selgub
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viimane koondise liige, täpsustatakse täiendavalt piljardi meistriliiga järgmise hooaja reglemendis.
Koondis sõidab Eestit esindama 2023. aastal Euroopa meistrivõistlustele. Kulud kaetakse alaliidu
poolt.
8. Turniir, peakohtunik ja loosimine
Turniiri peakohtunik on EPBL (Euroopa Piljardiliit) litsentsiga piljardikohtunik Krister Raudsepp.
Turniirimängud algavad käesoleva reglemendi punktis 2 näidatud aegadel (kohal tuleb olla 20 minutit
varem).
NB! Osaleja peab olema turniiri toimumispaigas ja valmis alustama mängu (osalustasu makstud ja
muud vajalikud toimingud tehtud!) hiljemalt 20 minutit enne turniirimängude algust.
Loosimine toimub tunnistajate juuresolekul turniirile eelneval päeval ning tulemused avalikustatakse Eesti
Piljardiliidu ametlikul Facebooki lehel aadressil: www.facebook.com/Eestipiljard.
Iga formaadi turniiritabelisse asetatakse 16 mängijat (vt Reglemendi lisa). 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);
14.1 formaadis 75 punktini (1/2-finaalid ja finaalkohtumine 100 punktini).
9. Punktiarvestus
Kõik osalejad, kes osalevad vähemalt kahes mänguformaadis, saavad punkte mis kantakse Eesti
meistrivõistluste 2022 edetabelisse.
Nelja mänguformaadi kokkuvõttes parima punktisumma kogunud 2 piljardisportlast kuuluvad
automaatselt 2023. aasta Eesti piljardi koondisesse.
Punktid jagunevad järgmiselt:
1. koht – 560 punkti; 2. koht – 480 punkti; 3. koht – 420 punkti; 5. koht – 380 punkti; 9. koht – 340
punkti; 17. koht – 300 punkti.
Kui Eesti Meistrivõistluste lõppedes on osalejatel punkte võrdselt, siis on eespool osaleja kel on
kõrgeimad kohad erinevates mänguformaatides.
10. 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.
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11. Riietus
Eesti Meistrivõistlustel (lõppvõistlus 32 parimat) kehtib riietumis kategooria A.
Eesti Meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiridel kehtib riietumiskategooria B (sama mis piljardi
Meistriliiga etappidel).








kraega särk (polo särk või nööpidega särk, pika - või lühikese varrukaga);
tumedad ülikonna püksid (mitte teksad, chino-püksid, puuvillased viigitud 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.
12. Dopingukontroll
Spordialaliit juhindub rahvusvahelistest spordikonventsioonidest ja nende alusel kehtestatud
siseriiklikest regulatsioonidest ja juhenditest. Spordialaliit viib läbi dopinguvastast,
sporditulemustega manipuleerimise vastast ja sporditurvalisusega seotud koolitusi jm ennetustööd,
omades sellekohaseid juhiseid, eeskirju ja menetluskorda.
Iga võistlustele registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist
keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.
Sportlane on kohustatud järgima ausa mängu, spordivõistluste manipuleerimise vastaseid ja
sporditurvalisuse reegleid.
13. 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, 30sekundit 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.
Lisa
Eesti Meistrivõistlused 2022 põhivõistlustel on asetatud mängijad kahes osas. I osa on Eesti 2022.
aasta Eesti koondis + 2 wild-card kohta (alaliidu otsus) ning II osa on 2022. aasta hooaja Eesti
Meistriliiga esikümme (tulenevalt OlyBet piljardi meistriliiga 2022 reglemendist).
I osa
II osa
Karl Gnadeberg
Raimo Teesaar
Mark Mägi
Rainer Laar
Gert Maimre
Gert Gnadeberg
Mihkel Rehepapp
Juss Saska
Erki Erm – Wild-card
Gert Jürgenson
Xxxxx Xxxxx – Wild-card
Revo Maimre
Sander Kont
Rein Luik
Mario Palumets
Illimar Ventsel
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