SPRINGMAR SNUUKRI MEISTRILIIGA 2022 - 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
Eesti Snuukri meistriliiga (edaspidi Meistriliiga) etappide täpsed toimumiskohad ja ajad
kinnitab ja lisab EPL-i kalendrisse EPL-i juhatus ning avalikustab aadressil
www.eestipiljard.ee.
2022. aastal koosneb Meistriliiga kuuest etapist. Hooaja üldedetabelis läheb arvesse 4 parimat
tulemust. Etappide toimumise koht/kohad selguvad vahetult peale iga etapi registreerimise
lõppu, kui on selgunud etapil osalevate võistlejate arv, EPL teavitab toimumise kohad koos
loosimistulemustega EPL-i ametlikul Facebooki lehel aadressil:
www.facebook.com/Eestipiljard
Kõikide Meistriliiga etappide esimeste mängude algusaeg on 10.00. NB! Mängija peab
olema registreerinud oma kohaloleku 15 minutit enne oma mängu algust. Mängude täpsed
algusajad ning loosimise tulemused avalikustatakse peale ametlikku loosimist EPL-i ametlikul
Facebooki lehel aadressil: www.facebook.com/Eestipiljard
3. Osavõtutasu
40 eurot Meistriliiga etapi kohta - pangaülekandega tasudes
45 eurot Meistriliiga etapi kohta - tasudes kohapeal sularahas.
Piljardiliidu liikmesklubi mängijale:
25 eurot Meistriliiga etapi kohta - pangaülekandega tasudes
35 eurot Meistriliiga etapi kohta - tasudes kohapeal sularahas.
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 turniirile
eelneval tööpäeval kell 14.00!
4. Osalejad
2022 aasta Meistriliiga etappidel on õigus osaleda kõigil Eesti elanikel, kellel ei ole EPL-i
poolt määratud kehtivat karistust ning kes on vaktsineeritud või viiruse läbipõdenud.
5. Etappidele registreerimine
Meistriliiga etappidel osalemiseks tuleb igale etapile eraldi registreerida. Selleks tuleb
hiljemalt etapi toimumise nädala neljapäeval saata osalemissoov aadressile
registreerimine@eestipiljard.ee
Kirjas tuleb märkida:
Soovin osaleda Meistriliiga etapil; võistluste toimumise kuupäev; ees- ja perekonnanimi;
sünniaeg; telefoninumber.
NB! Osalemissoovi saatmine on siduv! Osalemissoovi saatmisega kinnitad, et oled
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tutvunud reglemendiga (vt www.eestipiljard.ee) ning kohustud korraldajale maksma
osalustasu.
6. Auhinnad
Üldarvestuse võitja: omistatakse karikas / tiitel „2022 Eesti snuukri meistriliiga võitja“ ja
õigus esindada Eestit 2023. aasta Euroopa amatööride meistrivõistlustel (Eesti Piljardiliit
tasub transpordi ja osalustasu). Lisaks teine asetus snuukri Eesti Meistrivõistlustel 2022.
Üldarvestuse 2. koht: Karikas + 2023 aasta Eesti snuukri meistriliiga etappidel tasuta
osalemine + kolmas asetus snuukri Eesti Meistrivõistlustel 2022.
Üldarvestuse 3. koht: Karikas + 2023 aasta Eesti snuukri meistriliiga kolmel etapil tasuta
osalemine + neljas asetus snuukri Eesti Meistrivõistlustel 2022.
Üldarvestuse 4.-7. koht: Asetused snuukri Eesti Meistrivõistlustel 2022.
NB! Eesti Piljardiliidu juhatuse otsusega on võimalik ühel mängijal saada ka wild-card Eesti
snuukri koondisesse, mis annab õiguse esindada Eestit 2023. aasta Euroopa amatööride
meistrivõistlustel (Eesti Piljardiliit tasub transpordi ja osalustasu).
7. Snuukri Meistriliiga etappide formaat
Meistriliiga etappidel mängitakse alagruppide tabelisüsteemis või pluss- ja miinusringiga.
Konkreetse formaadi osas tehakse alaliidu poolt iga etapi osas otsus peale seda kui on
selgunud etapil osalevate sportlaste arv. Loosimistulemused, turniiri formaat ja mängude
kellaajad tehakse teatavaks alaliidu ametlikul Facebooki lehel koheselt peale loosimist.
8. Snuukri Meistriliiga etappide punktiarvestus
Kõik turniiridest osavõtjad saavad punkte, mis kantakse Meistriliiga üldedetabelisse (leitav
www.cuescore.com). Snuukri Meistriliiga üldedetabeli lõpptulemuste arvutamisel võetakse
arvesse nelja etapi paremad punktisummad, ning need summeeritakse. Kui hooaja lõppedes
on osalejatel üldedetabelis punkte võrdselt, siis on eespool osaleja kellel on kõgemaid kohti
etappidelt rohkem.
9. Meistriliiga etappide loosimine
Ametlik loosimine toimub turniirile eelneval päeval ning loosimise tulemused avalikustatakse
koheselt EPL-i ametlikul Facebooki lehel aadressil: www.facebook.com/Eestipiljard.
10. 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 lahtised jalanõud)
- Riietus peab olema puhas ja korralik
- Peakatted on keelatud
11. Korraldaja kohustused
- Tulemuste kajastamine hiljemalt võistlustele ülejärgneval tööpäeval
- Võistlustele peakohtuniku leidmine, kes ei osale võistlustel
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- 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 on vaid värvilised
kuulid ning 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.
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.
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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. Erinõuded seoses Covid-19 viiruse levikuga
Meistriliiga etappide näol on tegemist vaid SPORDIVÕISTLUSTEGA ja seda sõna otseses mõttes. Niisama kokkusaamine teiste piljardisportlastega ja
ajaveetmine võistlusmängude vahelisel ajal (samuti peale sportlase turniirilt välja langemist) võistluste toimumise paigas on rangelt keelatud! Kõrvalisi isikuid
saali ei lubata (v.a alaealise sportlase saatja) ja iga mängija hoiab teise mängijaga vahemaad 4 meetrit. Seda nii mängimise ajal kui ka mängude välisel
ajal mil võistleja on kohustatud viibima võistluspaigas. Selliselt saab alaliit korraldada võistlusi kus mängimise ajal ei pea makski kandma.
NB! Maski võib eemaldada vaid laua kõrval vahetult enne mängu algust, ülejäänud ajal on MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK! Sellega on tagatud ka
nende sportlaste ohutus ja võistlemine, kes soovivad maski kanda nii nagu seda Eesti Vabariigi valitsus on ette näinud. Nõude eiramise korral on kohtunikul
õigus sportlane turniirilt eemaldada (esmalt hoiatus ja siis eemaldamine ükskõik millise järgneva rikkumise eest).
Alaliit palub sportlastelt mõistvat suhtumist! Samuti palume reglemendist ning teistest Eesti Piljardiliidu ja turniiri kohtuniku poolt antud juhistest kinni pidada!
Vastasel korral võib juhtuda, et alaliit on sunnitud hooaja lõpetama varem kui see kalendrist nähtub.
NB! Igasuguste haigusnähtudega turniirile tulnud sportlane saadetakse kohtuniku poolt koheselt koju, seega palume haigussümptomitega turniirile mitte ilmuda.
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