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47. KILPAILUSARJAT
- naisilla M-, A-, ja veteraanisarja
- miehillä M-, A-, B- ja veteraanisarja
- juniorit 15 vuotta ja 10 vuotta (voidaan pelata tytöt ja pojat erikseen)
Jos jossakin kilpailussa ei järjestetä kaikkia kilpailusarjoja, voi alempisarjalainen osallistua kilpailuun seuraavassa ylemmässä sarjassa.
Veteraanisarjalainen voi vaihtoehtoisesti pelata luokituspisteidensä mukaisessa sarjassa edellyttäen, että ilmoittautumisen yhteydessä tästä on
mainittu. Nuorten sarjan pelaajan siirtyessä aikuisten sarjaan, hän nousee B-sarjaan, ellei ole edellisenä vuonna heittänyt ylempään sarjaan
oikeuttavaa tulosta sääntöjen mukaisilta rajoilta (tulos ilmoitettava tuomariston ilmoituksessa).

48. KILPAILUSARJAT, JOISSA VÄHÄN PELAAJIA
SM-kilpailuissa pelataan kaikki SM-kilpailuihin hyväksytyt sarjat, vaikka osanottajia olisi vain yksi. Tavoitteena on saada kuhunkin pelattavaan sarjaan
vähintään kolme pelaajaa. Jos kansallisessa kilpailussa ilmoitetaan olevan vain kaksi miesten ja kaksi naisten sarjaa, ovat sarjat M ja A. Jos kansallisissa

kilpailuissa A- tai B-sarjaan ei osallistu vähintään kolmea pelaajaa niin kilpailun järjestäjä voi halutessaan siirtää pelaajat pelaamaan ylempään
sarjaan. Veteraanisarjan jäädessä vajaaksi (alle kolme pelaajaa) pelaajat voidaan siirtää tulostaan vastaavaan sarjaan pelaamaan ilman
ikähyvityksiä.

49. LUOKITUSPISTEET
Kilpailusarjojen luokituspisteet määräytyvät kilpailijan viimeisen kesäkilpailukauden henkilökohtaisten kilpailutulosten perusteella. Sarjaan
oikeuttava tulos on saavutettava vähintään kahdessa eri kilpailussa kilpailukauden aikana. Kilpailemattomuus ei aiheuta putoamista alempaan
sarjaan. Veteraanien luokituspisteissä ei ikähyvityksiä lasketa mukaan. Luokituspisteisiin hyväksyttäviä kilpailuja ovat ennätys- ja
tilastokelpoiset kilpailut (kohta 8), sekä piirinmestaruuskilpailut edellyttäen, että kilpailulla on asianmukainen kilpailulupa (kohta 12). Pelaaja
voi siirtyä erillisen anomuksen perusteella pelaamaan ylempään sarjaan heti saavutettuaan ylemmän sarjan tulosrajan kahdesti saman
kilpailukauden aikana.
Kilpailusarjojen luokituspisteet eri sarjoissa ovat seuraavat:
- Miesten Mestaruussarja, 22 pistettä ja yli
- Miesten A-sarja, 15 - 21 pistettä
- Miesten B-sarja, 14 pistettä ja alle
- Miesveteraanisarja, yli 60 vuotta (ikähyvitys 0,5p/vuosi) *
- Naisten Mestaruussarja, 10 pistettä ja yli
- Naisten A-sarja 9 pistettä ja alle
- Naisveteraanisarja, yli 60 vuotta (ikähyvitys 0,5p/vuosi) *
- tytöt/pojat 15 vuotta ja nuoremmat, 10 vuotta ja nuoremmat *
* voivat täyttämisvuotenaan pelata ko. sarjoissa

51.1. SM-SISÄHALLIKILPAILUT
Kilpailulajit ja -sarjat:
- Henkilökohtaisina; MM, MA, MB, MV, NM, NA, NV, P15v, T15v.
- Yksi joukkuepelisarja miehille
- Yksi paripelisarja naisille

51.3. SM 5-OTTELU JA SM PARIKILPAILUT
Kilpailulajit ja -sarjat:
- 5-ottelu sarjoissa MM, MA, MB, MV, NM, NA, NV, P15v, T15v.
- Miesveteraanien parikilpailu
- Miesten parikilpailu
Pelijärjestykset:
- 5-ottelut pelataan ennen parikilpailuja
- SM-parikilpailut pelataan yhdessä sarjassa joukkuepelisäännöin. Miesveteraanien tuloksissa
pelaajakohtaiset ikähyvitykset lasketaan yhteen ja lisätään pelitulokseen.

51.4. SM-HENKILÖKOHTAISET KILPAILUT
Kilpailusarjat: MM, MA, MB, MV, NM, NA, NV, P15v, T15v.
Loppukilpailu:
- MM-sarjassa kymmenelle parhaalle, jos osallistujia on vähintään 12.
- NM-sarjassa kuudelle parhaalle, jos osallistujia on vähintään 8.
- Peliparit ja kentät arvotaan.
- Aloitus kaikille yhtä aikaa.

71. KILPAILUJÄRJESTÄJÄN OHJEITA
Kilpailukenttiä tarvitaan eri tapauksissa seuraavasti
- SM-joukkue ja parikilpailuihin noin 20 kenttää
- SM 5-otteluun ja MV-parikilpailuun noin 12 kenttää
- SM-henkilökohtaisiin kilpailuihin noin 20 kenttää
Kenttien tulee olla tasapuolisia ainakin saman sarjan pelaajille. Naiset, nuoret ja B-sarjalaiset joskus
parhaille kentille.
Pyrittävä jakamaan pelivuorot niin, että pelit päättyvät kaikilla kentillä mahdollisimman samanaikaisesti.
Veteraanit ja B-sarjalaiset pelaavat muita hitaammin, joten niissä sarjoissa vähemmän pelivuoroja. Ilmoittautuneen jäädessä pois kilpailuista,
siirtyvät samalla kentällä pelaamaan merkityt järjestyksessä eteenpäin. Tuomaristo voi ennen kilpailujen alkua tasoittaa eri kenttien
pelaajamääriä tarvittaessa. Poisjääneet pelaajat on poistettava pelaajaluettelosta ja pelipöytäkirjat poistettava pelikentältä ennen pelien alkua.
Tuomariston jäseniksi suositellaan molempien sukupuolten edustajia.

