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Kaisa MM-kilpailu 21.-23.10.2016 (infopaketti)
Torstai 20.10.2016
Perjantai 21.10.2016
Perjantai 21.10.2016
Lauantai 22.10.2016
Sunnuntai 23.10.2016
Sunnuntai 23.10.2016

klo 19:00
klo 10:00
klo 11:00-22:00
klo 10:00-21:00
klo 10:00
klo 13:00

Kaavion arvonta
Avajaiset
Pelikierrokset 1-2 (11:00/16:30)
Pelikierrokset 3-6 (10:00/13:30/16:30/19:00)
Loput pelikierrokset
Finaali ja palkintojenjako

MM-kilpailujen säännöt
Kilpailun teknisenä johtajana toimii Matti Kärnä ja päätuomareina Risto Ahola (ylituomari) sekä Jouni Kelokaski
(tuomareiden kapteeni). Erillistä Juryä ei nimetä kilpailuihin vaan Jurynä toimivat kaikki kilpailujen tuomarit sekä
tuomareiden kapteeni. (lisäksi tapauskohtaisesti yhteistyössä ylituomarin, kaisan lajipäällikön (Tuomas Komin),
kilpailun johtajan (Joni Aholan) ja/tai teknisen johtajan kanssa mikäli tuomareiden kapteeni näkee asian tarpeelliseksi).
MM-kilpailuihin sijoitetaan viime kauden lopullisen RG-listan Top 15 pelaajat sekä hallitseva maailmanmestari.
Suomea lukuun ottamatta, saman maan pelaajat eivät voi kohdata vastakkain turnauksen ensimmäisellä kierroksella.
Arvonta on julkinen tapahtuma pelipaikalla jota kaikki halukkaat voivat olla seuraamassa.
Kausilisenssi pitää olla voimassa kaikilla MM-kilpailujen pelaajilla. Kausilisenssi pitää olla hankittuna (=ostettuna)
viimeistään perjantaihin 14.10.2016 mennessä.
MM-kilpailujen osallistumismaksu maksetaan paikan päällä käteisellä SBIL:n toiminnanjohtajalle Markku Ryytylle.
Maksusuorituksen yhteydessä pelaaja saa kuitin mukana tämän infopaketin viimeisimmän version. Osallistumismaksu
on 100€. Karsinnoista MM-kilpailuihin pelanneet maksavat 75€. Kaikki suoran paikan saaneet (kutsutut) pelaajat tai
muuten erikseen varapaikalta kilpailuihin osallistuvat maksavat normaalisti 100€.
Pelin aikana on sallittu 1 kpl tauko eli aikalisä per pelaaja, kestoltaan max. 5 min. ja tauko/tauot lisätään peliaikaan.
Kumpikin pelaaja saa olla myös vastustajan aikalisän aikana tauolla. Aikalisän maksimiajan ylittämisestä seuraa
varoitus ja mahdollisesti jopa ottelun tappio rikkeen tehneelle pelaajalle. Pelivälineen mennessä vahingossa rikki pelin
aikana, pelaajalle sallitaan erikseen 15 min. tekninen aikalisä pelivälineen korjaamista varten. Tahallinen pelivälineen
hajottaminen ei kuitenkaan oikeuta tekniseen aikalisään. Pelivälinettä ei myöskään voi lähteä huoltamaan teknisen
aikalisän verukkeella (esim. vaihtamaan kulunutta nahkaa uuteen jne.)
Alkoholin käyttö pelin aikana on kiellettyä (myös tauolla). Tuomari/kilpailunjohto antaa ensimmäisestä rikkeestä
vakavan varoituksen, mutta seuraavasta seuraa automaattisesti ottelutappio ja mahdollisesti myös hylkäys koko
turnauksesta. MM-kilpailuissa luonnollisesti noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä (ADT) ja maailman
antidopingsäännöstöä (WADA). (SBiL Antidoping)
Ottelun kuuluttamisesta 10min on pelaajille vapaaehtoista lämmittelyaikaa jonka jälkeen ottelun pitää viimeistään
alkaa. Mikäli pelaaja tulee ottelun kuuluttamisesta 10min myöhemmin, ei hänellä ole enää aikaa lämmittelyyn vaan peli
alkaa. Otteluiden alkamista ei enää erikseen kuuluteta vaan tuomari laittaa pelin käyntiin lämmittelyajan päätyttyä. Mikäli
pelaaja ei ole saapunut kuuluttamisesta 15min kuluessa pelipöydän ääreen aloittamaan ottelua, tuomitaan hänelle
tappio. Pelaaja ei saa myöskään aiheuttaa pelin aikana tahallista viivyttämistä, mutta mikäli näin todetaan tapahtuvan,
tuomarin kuuluu huomauttaa pelaajaa ja toistuvasta viivyttämisestä tuomita tarvittaessa luovutustappio.
Lyöntien maalaukset on selkeästi kerrottava tai osoitettava niin, että tuomari ymmärtää. Kaisassa pelivälineen ja sen
perään asennettavan jatkopalan yhteinen maksimipituus saa olla maksimissaan 200cm. Mikäli tuomarin mielestä
peliväline tai pelivälineen +jatkopalan muodostama yhdistelmä on yli 200cm – kyseisellä pelivälineellä pelaaminen on
tällöin kiellettyä. Restiä saa otteluissa käyttää alle 15-vuotiaat, alle 160cm pitkät pelaajat.
Lisäksi mikäli erikseen ei ole mainittu niin kilpailujen aikana noudatetaan SBIL:n ja kaisan kilpailusääntöjä ja kaisan
kilpailuohjekirjan pykäliä mukaan lukien kansainvälisessä kaisan MM-kilpailukutsussa mainitut asiat.

