EASL- kõik üliõpilasspordist!
EESTI ÜLIÕPILASTE MEISTRIVÕISTLUSED
PILJARDIS 2014.-2015. a.
Juhend

1. EESMÄRK
Selgitada välja Eesti üliõpilasmeister piljardis, edendada piljardiharrastust EASL-i
liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides.
2. AEG ja KOHT
Võistlused toimuvad Tallinnas ja Tartus paralleelselt. Mõlemas linnas toimub 8
kvalifikatsioonietappi ning finaalturniir toimub Tallinnas.
Tallinnas toimuvad võistlused Tartu mnt 63, Tartu mnt Baribalis. Turniirid algavad
alati kell 18.00 ning kestavad vastavalt vajadusele ja olenevalt mängijate arvust.
Tartus toimuvad võistlused Riia maantee 4, Tartu Baribalis. Turniirid algavad alati
kell 18.00 ning kestavad vastavalt vajadusele ja olenevalt mängijate arvust.
Tallinnas toimuvate etappide ajad:
I etapp
10. september 2014, kolmapäev
II etapp
08. oktoober 2014, kolmapäev
III etapp
12. november 2014, kolmapäev
IV etapp
10. detsember 2014, kolmapäev
V etapp
15. jaanuar 2015, kolmapäev
VI etapp
12. veebruar 2015, kolmapäev
VII etapp
12. märts 2015, kolmapäev
VIII etapp
08. aprill 2015, kolmapäev

8-pall
9-pall
8-pall
9-pall
8-pall
9-pall
8-pall
9-pall

Tartus toimuvate etappide ajad:
I etapp
10. september 2014, kolmapäev
II etapp
08. oktoober 2014, kolmapäev
III etapp
12. november 2014, kolmapäev
IV etapp
10. detsember 2014, kolmapäev
V etapp
15. jaanuar 2015, kolmapäev
VI etapp
12. veebruar 2015, kolmapäev
VII etapp
12. märts 2015, kolmapäev
VIII etapp
08. aprill 2015, kolmapäev

8-pall
9-pall
8-pall
9-pall
8-pall
9-pall
8-pall
9-pall

Finaalturniir toimub laupäeval 25. aprillil 2015, algusega kell 13.00 Tallinnas, Tartu
maantee 63, Tartu mnt Baribalis. Mängitakse 8-palli reeglite järgi.
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3. KORRALDAMINE
Võistlusi organiseerivad Eesti Akadeemiline Spordiliit koostöös Eesti Pooli
Föderatsiooni ja Baribali Piljardispordikooliga. Võistluste peakorraldajad on Tallinnas
Priit Tähtsalu (telefon 53905158, priitahtsalu@gmail.com) ning Tartus Mikk Pettai
(5299586, mikk.pettai@gmail.com). Eesti üliõpilaste meistrivõistluste kohtunikud ei
pea omama rahvusvahelist litsentsi, vaid peavad olema kohaliku alaliidu poolt
tunnustatud kohtunikud.
Turniiri ametlik info pannakse üles www.easl.ee.
4. OSAVÕTJAD JA REGISTREERIMINE
Võistlustest saavad osa võtta EASL-i liikmesõppeasutuste ja teiste Eesti kõrgkoolide
üliõpilased ning vilistlased, kes on lõpetanud õppeasutuse 2014. a (peavad
peakorraldajale esitama enne turniiri kehtiva üliõpilaspileti või kooli poolt esitatud
ametliku kirja üliõpilaseks olemise kohta või diplomi koopia).
Iga etapi registreerimine algab 30 minutit enne turniiri algust kohapeal. Osavõtutasu
igal etapil on 5 (viis) eurot mängija kohta.
Eesti piljardi meistriliigas osalevad üliõpilased saavad automaatse edasipääsu õiguse
finaalturniirile (mängija peab oma soovist, osaleda finaalturniiril, teada andma hooaja
keskpaigaks ehk hiljemalt 15. jaanuariks 2015 aastal). Esimeses liigas mängivad
üliõpilased annavad vastasele ühe võidu ette.
5. VÕISTLUSTE SÜSTEEM
Igal etapil saab osa võtta maksimum 64 mängijat. Etapid toimuvad vastavalt
mängijate arvule, vastava turniiritabeli järgi. Tabelid jagunevad pluss- ja
miinusringiks ning play-off-iks. Kohtumine kahe mängija vahel toimub miinimum
kolme võiduni, maksimum viie võiduni. Vajalik võitude arv määratakse kindlaks enne
iga turniiri algust.
Finaalturniirile
pääsemiseks
peab
mängija
osalema
vähemalt
viiel
kvalifikatsioonifetapil, kusjuures nii 8-palli kui 9-palli etappidel peab olema osaletud
vähemalt kaks korda käimasoleva hooaja jooksul. Viiendana arvestatav tulemus on
eelnevale neljale paremuselt järgnev sooritus suvalisel kvalifikatsioonietapil, mängu
liik ei ole oluline. Rohkemate osalenud etappide korral lähevad arvesse viis parimat
tulemust (kaks-kolm parimat neljast, vastavalt mängu liigile). Kõikide
kvalifikatsioonietappide lõppedes moodustatakse pingerida Tallinna ja Tartu
mängijate arvestuses eraldi ning parimad 16 saavad finaalturniirile kummastki linnast.
Kokku saab finaalturniiril osaleda 32 mängijat.
Finaalturniiril osalevate üliõpilaste piirkondlik jaotuvus sõltub piirkonnas osa võtnud
üliõpilaste arvust.
Erandiks on asjaolu, kui finaalturniirilt soovib osa võtta ka Eesti Meistriliigas mängiv
üliõpilane – sel juhul väheneb edasipääsevate osalejate arv. Automaatselt edasi
pääsenute paaritu arvu korral vähendatakse piirkonnast edasipääsenute arvu rohkem
kui teises vastavalt hooajal osalenute arvust piirkonnas.
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Punktiarvestus on välja toodud järgnevas tabelis 1.
Koht/Osalejate 9-12
13-16
17-24
25-32
33-48
49-64
arv
võistlejat
võistlejat
võistlejat
võistlejat
võistlejat
võistlejat
1. koht
23
25
26
28
30
32
2. koht
19
21
22
24
26
28
3.-4. koht
16
18
19
21
23
25
5.-8. koht
14
16
17
19
21
23
9.-12. koht
12
14
15
17
19
21
13.-16. koht
13
14
16
17
19
17.-24. koht
13
15
16
18
25.-32. koht
14
15
17
33.-48. koht
14
16
49.-64. koht
15
Tabel 1. Eesti Üliõpilaste Meistrivõistlused piljardis punktisüsteem hooajal 2014.-2015
6. VÕISTLUSREEGLID
Mängitakse kaheksa-palli mängureeglite järgi:
http://www.epf.ee/reeglid/8-palli-reeglid
Mängitakse üheksa-palli mängureeglite järgi:
http://www.epf.ee/reeglid/9-palli-reeglid
Eestikeelsed reeglid on mängijatele eelkõige orientiiriks.
Erinevad vaidlused lahendatakse kohapeal, lõpliku otsuse teeb vajadusel peakohtunik.
Riietus peab olema korrektne ja puhas. Keelatud on üleriided ja spordiriietus.
7. AUTASUSTAMINE
Igal kvalifikatsioonietapil autasustatakse 8 parimat kohta.
Finaalturniiril autasustatakse kõiki mängijaid.

8. MUUD
Võistlustel osalemine on vabatahtlik.
Mängijatel on keelatud viibida turniiri kestel narkootikumide või muude
psühhotroopsete või stimuleerivate ainete mõju all. Vastava kontrolli tegemise õigus
on võistluste peakohtunikul. Eksimuse tuvastamisel võistleja diskvalifitseeritakse
turniirilt. Alkoholijoobes mängija võidakse peakohtuniku poolt turniirilt kõrvaldada
eelneva hoiatuseta.
Keelatud on vastase löögijoonel seismine ja igasugune muu vastast häiriv tegevus
matši kestel. Omavahel rääkimine on lubatud, kui üks osapool seda just ei keelusta.
Vaheaega saab iga mängija võtta enne iga avalööki kuni 5 minuti ulatuses.
Kui kaheksa-pallis läheb avalöögist must kuul auku, siis tõstetakse kuul lauale punkti
peale ja avalöögi sooritanud mängija jätkab oma löögikorda kui avalöök on sooritatud
määruste päraselt.
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Kui üheksa-pallis läheb avalöögist number 9 kuul auku, siis tõstetakse kuul lauale
punkti peale ja avalöögi sooritanud mängija jätkab oma löögikorda, kui avalöök on
sooritatud määruste päraselt.
Korraldaja jätab endale õiguse teha käesolevas võistluskorralduses vajalikke
muudatusi. Vajadusel tutvustab ja selgitab juhendit ning võistluskorraldust
mängijatele peakohtunik.
Mängijal on õigus avaldada protesti või arvamust turniiri läbiviimise kohta
meiliaadressidel priitahtsalu@gmail.com / mikk.pettai@gmail.com. Informatsiooni
saab ka telefonidel 53905158 - Priit Tähtsalu / 5299586 - Mikk Pettai.
Võistlusjuhendiga mittetutvumine ei vabasta selle järgimisest!

KINNITAN

___________________________
Tarmo Jaakson
EASL peasekretär
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