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SNUUKRI MEISTRILIIGA 2020 - REGLEMENT 

 

1. Korraldaja 

Iga etapi korraldamise eest vastutab Eesti Piljardiliit  

Võistlussari on tunnustatud Eesti Piljardiliidu (EPL) poolt, reg kood: 80011041. 

 

2. Turniiri aeg ja toimumise koht 

Meistriliiga etappide täpsed toimumiskohad ja ajad kinnitab ja lisab EPL-i kalendrisse EPL-i 

juhatus ning avalikustab aadressil www.eestipiljard.ee. 

2020. aasta Eesti snuukri Meistriliiga koosneb kaheksast Meistriliiga etapist. 

2020. aasta kõik Meistriliiga etapid toimuvad Club147 snuukriklubis aadressil Tartu 

mnt.33/Kunderi tn. 8a (2. korrus), Tallinn. Alljärgnevatel kuupäevadel: 

 

1. Meistriliiga etapp 11. jaanuar 2020 (laupäev) 

2. Meistriliiga etapp 1.-2. veebruar 2020 (laupäev-pühapäev) 

3. Meistriliiga etapp 29. Veebruar 2020 (laupäev) 

4. Meistriliiga etapp* 21. märts 2020 (laupäev) 

5. Meistriliiga etapp* 18. aprill 2020 (laupäev) 

6. Meistriliiga etapp* 9. mai 2020 (laupäev) 

7. Meistriliiga etapp* 29. august 2020 (laupäev) 

8. Meistriliiga etapp* 20. september 2020 (pühapäev) 

*Meistriliiga etappide toimumise kuupäevad võivad muutuda, kuid võistluste läbiviijal  on 

kohustus hiljemalt 14 päeva enne etapi toimumise kuupäeva teavitada sellest. 

 

Kõikide Meistriliiga etappide esimeste mängude algusaeg on 10.00. NB! Mängija peab 

olema registreerinud peakohtuniku juures oma kohaloleku 30 minutit enne oma mängu algust. 

Juhul kui mängija registreerib oma kohaloleku hiljemalt 15 minutit enne oma mängu algust on 

ta automaatselt kaotanud 1 freimi vastasele. Juhul kui võistleja registreerib enda kohaloleku 

vähem kui 15 minutit enne mängu algust on ta automaatselt kaotanud 1. mängu. Mängude 

täpsed algusajad avalikustatakse peale ametlikku alagruppide loosimist – hiljemalt 

võistluspäevale eelneval päeval kell 15.00 

 

3. Osavõtutasu 

45 eurot Meistriliiga etapi kohta - pangaülekandega tasudes 

50 eurot Meistriliiga etapi kohta - tasudes kohapeal sularahas kohtuniku kätte. 

Piljardiliidu liikmesklubi mängijale: 

35 eurot Meistriliiga etapi kohta - pangaülekandega tasudes 

40 eurot Meistriliiga etapi kohta - tasudes kohapeal sularahas kohtuniku kätte. 

MTÜ Eesti Piljardiliit – EE371010220278235228. Selgitusse tuleb märkida osaleja nimi 

koos võistlussarja nimetuse ning etapi numbriga (nt. Karl Tamme, Snuukri Meistriliiga 1. 

etapp). 

Makstes osalustasu ülekandega tuleb arvestada pankadevahelist ülekannetele kuluvat aega. 

Osalustasu peab kajastuma Eesti Piljardiliidu arvelduskontol hiljemalt turniirileeelneva 

tööpäeval kell 14.00! 

 

http://www.eestipiljard.ee/
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4. Osalejad 

2020 aasta Snuukri Meistriliigas õigus osaleda kõigil Eesti elanikel, kellel ei ole EPL-i poolt 

määratud kehtivat karistust 

 

5. Etappidele registreerimine 

Meistriliiga etappidel osalemiseks tuleb võistlejal teha kohustuslik turniirile 

registreerimine hiljemalt turniirile eelneval kolmapäeval kell 19.00: 

Saates e-maili aadressile registreerimine@eestipiljard.ee kujul: „võistluse nimi ja kuupäev, 

osaleja nimi, osaleja isikukood, osaleja telefoni number, tekst kujul: „kinnitan, et olen 

tutvunud reglemendiga ja nõustun osalemise tingimustega“  

NB! Turniirile registreerimine on siduv! Turniirile registreerimisega osaleja kinnitab, et 

on tutvunud reglemendiga ning on kohustatud tasuma korraldajale osavõtutasu 

 

6. Auhinnad 

Üldarvestuse võitja: omistatakse tiitel „2020 Eesti snuukri Meistriliiga võitja“, Karikas ja 

õigus esindada Eesti koondist 2021a. Euroopa amatööride meistrivõistlustel. (Eesti Piljardiliit 

tasub transpordi ja osavõtutasu). 2. Asetus Eesti Meistrivõistlustel snuukris 2020a.  

Üldarvestuse 2. koht: Karikas + 2021 aasta Eesti snuukri meistriliiga etappidel tasuta 

osalemine + 3. asetus Eesti Meistrivõistlustel snuukris 2020a. 

Üldarvestuse 3. koht: Karikas + 2021 aasta Eesti snuukri meistriliiga neljal etapil tasuta 

osalemine + 4. asetus Eesti Meistrivõistlustel snuukris 2020a. 

Üldarvestuse 4.-8. koht: Asetus Eesti Meistrivõistlustel snuukris 2020a. 

 

7. Snuukri Meistriliiga etappide formaat 

mängitakse alagruppide tabelisüsteemis: 

- Kuni 12 osalejat – 2 alagruppi, mängud 2 võiduni. Alagruppide 2 esimest otse 

poolfinaalidesse, mängud 3 võiduni, Finaal 3 võiduni 

- 13-24 osalejat – 4 alagruppi, mängud 2 võiduni. Alagruppide 2 esimest otse 

veerandfinaalidesse, veerandfinaalid ja poolfinaalid 2 võiduni, finaal 3 võiduni  

- 25-32 osalejat – 8 alagruppi, mängud 2 võiduni, alagruppide võitjad otse 

veerandfinaalidesse, veerandfinaalid ja poolfinaalid 2 võiduni, finaal 3 võiduni 

- 33 ja rohkem osalejat – otsustatakse etapi võistlusformaat vastavalt osalejate arvule, et 

turniir optimaalselt läbi viia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:registreerimine@eestipiljard.ee
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8. Snuukri Meistriliiga etappide Punktiarvestus 

 

Kõik turniiridest osavõtjad saavad punkte, mis kantakse Snuukri Meistriliiga üldedetabelisse. 

Snuukri Meistriliiga üldedetabeli lõpptulemuste arvutamisel võetakse arvesse 5 etapi paremad 

punktisummad, ning need summeeritakse. Kui hooaja lõppedes on osalejatel üldedetabelis 

punkte võrdselt, siis on eespool osaleja kellel on kõgemaid kohti etappidelt rohkem. 

 

Koht/osalejaid 4-6 7-8 9-12 13-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65-96 

1. 380 420 460 500 520 560 600 640 680 
2. 320 340 380 420 440 480 520 560 600 

3. 260 280 320 360 380 420 460 500 540 
5.  220 240 280 320 340 380 420 460 500 

7.   220 260 300           
9.     240 280 300 340 380 420 460 

13.       260 280 320 340 380 420 

17.         260 300 320 360 400 
25.           280 300 340 380 

33.             280 320 360 
49.               300 320 

65.                 300 
 

 

9. Turniiri alagruppide loosimine 

 

Ametlik alagruppide loosimine toimub hiljemalt turniiripäevale eelneval neljapäeval kell 

20.00.  Loosimise tulemused ja mängude ajakava avalikustatakse hiljemalt turniirile eelneval 

päeval kell 15.00 EPL ametlikul Facebooki lehel aadressil: www.facebook.com/Eestipiljard. 

 

10. Kohtunik 

 

Snuukri Meistriliiga etappide kohtunik on Toomas Tartes. E-mail: info@eestipiljard.ee, Tel: 

+372 5277842 

 

11. Võistleja riietus 

 

 - vähemalt B kategooria võistlusriietus: 

 - Pikkade või lühikeste varrukatega triiksärk või polosärk 

 - Tumedad viisakad püksid (smart casual lubatud) 

 - Kingad (paksu tallaga (pori)kingad on keelatud, samuti on keelatud sportjalatsid) 

 - Riietus peab olema puhas ja korralik 

 - Peakatted on keelatud 

 

http://www.facebook.com/Eestipiljard
mailto:info@eestipiljard.ee
tel:+372%205277842
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12. Korraldaja kohustused 

 

 - Tulemuste kajastamine meedias hiljemalt võistlustele ülejärgneval tööpäeval 

 - Võistlustele peakohtuniku leidmine, kes ei osale võistlustel 

 - Korraldaja peab garanteerima minimaalselt neli 12-jalast snuukrilauda. Lauad peavad olema                  

vähemalt rahuldavas korras. Mängukuulid peavad olema puhtad 

 

12. Muud 

 

 - Võistlejal on keelatud viibida turniiri kestel alkoholi, narkootiliste ja/või psühhotroopsete 

ainete mõju all. Kahtluse korral on peakohtunikul õigus teostada vastav kontroll. Juhul kui 

tuvastatakse rikkumine siis võistleja diskvalifitseeritakse viivitamatult turniirilt ja edasise  

karistuse määrab Eesti Piljardiliidu juhatus. 

 - Võistlejal on keelatud mängu vältel liikuda vastase sihtimise ajal löögijoonel. 

 - Võistlejad peavad olema valmis mänguks hiljemalt 5 minutit enne mängu ametlikku 

algusaega, kummalgi mängijal on õigus saada 2 minutit soenduslöökideks.  

 - Juhul kui tekib mängu situatsioon, kus löögil olev mängija võib sooritada vea, siis on 

mängijatel õigus kutsuda peakohtunik laua juurde veendumaks kas oli/ei olnud tegemist 

veaga. 

 - Juhul kui tekib vaidlus reeglite/mängusituatsioonide üle on mängijatel küsimuse 

lahendamiseks õigus pöörduda peakohtuniku poole 

 - Vaidlusmomentidel ei lähtuta kolmandate isikute (pealtvaatajate) arvamusest vaid teineteise 

seisukohast või peakohtuniku arvamusest. 

 - Mängu kestel on keelatud telefoni kasutamine, suitsetamine ning muu kõrvaline tegevus, 

mis ei ole seotud käimasoleva mänguga. 

 - Juhul kui mängija ei nõustu kohtunikuga või ei ole kohtuniku tegevusega/korraldusega 

rahul, siis lähtutakse kohtuniku otsusest, ning mängijal on õigus hiljem (24h jooksul peale 

finaali lõppemist) esitada protest kirjalikus vormis Eesti Piljardiliidu juhatusele aadressile 

info@eestipiljard.ee 

Olenevalt keelatud tegevusest ja selle astmest on kohtunikul õigus teha mängijale 

hoiatus, määrata mängu / kohtumise kaotus või eemaldada mängija turniirilt. 

Etappidel kehtivad ametlikud WPBSA poolt kinnitatud snuukrimängu reeglid 

https://www.wpbsa.com/wp-content/uploads/2016/03/official-rules-of-the-game.pdf 

Järgnevate erisustega: 

- "Snuukriseisu" võib tagasi tõsta kuni 3 korda (maksimaalselt 4 löögivea punktid) 

- Juhul kui mängulaualt  on ära mängitud kõik punased kuulid ja alles vaid värvilised ja 

võistlejate punktivahe selleks hetkeks on 43 punkti või enam, on freimi automaatselt 

võitnud mängija, kellel on enam punkte. 

 

Korraldaja jätab endale õiguse teha käesolevas võistlusreglemendis vajalikke 

muudatusi. Vajadusel tutvustab reglemendi lisadega mängijaid peakohtunik. 

 

 

 

 

mailto:info@eestipiljard.ee
https://www.wpbsa.com/wp-content/uploads/2016/03/official-rules-of-the-game.pdf

