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Rankinguudistus
Pistetään palikat uuteen järjestykseen lainaamalla liiga-ajatusta ja muita vanhoja ideoita
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Miksi?
›Nykyinen rankingkisaaminen on varsin puuduttava tapahtuma.
›Pieni uudistus ja kasvojenkohotus on paikallaan
›Kisajärjestäjiä on vaikea saada
›Tehdään Pro-sarjasta todella Pro-sarja johon halutaan mukaan. Ehkä Pro Tour?
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Missä?
›Kolmessa rankingkisassa: nykyisten mukaan olisivat Revontuli, Sawo ja Tallukka sekä
finaaliviikonloppu
›Jokaisella kierroksella pelataan 8 matsia. Finaalissa 7 + pudotuspelit
›Lauantaina perinteinen Open Pro-sarja ja sunnuntain Pro-Tour osakisa
›
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Miten?
›Yksinkertainen sarja, max. 32 pelaajaa. Minimi ehkä 12, mutta silloin pelataan jo
kaksinkertainen sarja.
›Kaudella 2015-2016 tavoite 24 pelaajaa. Sarja ei toteudu jos jäädään alle 16 pelaajan.
›501/7
›Voitosta 2 pinnaa, 4-0 voitosta bonuspinna
›Pelaajaa voi vaihtaa jokaiselle kierrokselle, kerhopaikka
›Finaaliin pääsee vain jos on pelannut ¾ kierrosta ja pisteet riittävät.
›8 taulua, 16 pelaa – 8 kirjaa – 8 huilaa.
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Maksut
›Osallistuminen 300 euroa (tulot 9600 euroa)
›Luovutettu peli 10 euroa, kierros siis 80 €. Jää kierroksen järjestäjälle.
›Kaikki pelaajat maksavat rankingkisan järjestäjälle 10 euron järjestelypalkkion.
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Palkinnot
›Voitettu ottelu 10 euroa (kaudessa jaetaan 4960 euroa)
›Finaaliin loput 4640 euroa. Edellyttää että finaalista ei tule liitolle suuria kuluja ja
pelataan esim. Play-offin yhteydessä
›8 parasta loppuotteluihin
›5.-8. pelaavat ottelun ja voittajat kohtaavat sijoille 3.-4. päässeet. Näiden otteluiden
voittajat pelaavat vastakkain ja hävinnyt jää sijalle 4. Voittaja kohtaa sarjan kakkosen
ja tästä voittaja sarjan ykkösen.
›1. 2000 € 2. 800 € 3. 600 € 4. 400 € 5.-6. 300 € 7.-8. 120 €.
›Sarjan voittaja voi saada siis max. 2310 €
›Laskettu 32 pelaajan mukaan.
›
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Järjestäjälle jää
›32 x 10 euroa pelaajien järjestelymaksuja.
›Luovutusmaksut
›Aikaa järjestää perinteinen cup-kisa samaan aikaan
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Muuta ja muminat
›Säännöt
›Toisella kaudella pelataan 16 + 16
›Naiset? Saadaanko 12 pelaajaa ja kaksinkertainen sarja?
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›Kisan valvonta ja veto, nimettävä erilliset rankingsihteerit = kilpailuvaliokunta?
›Miten taataan 3 osakisaa + finaali
›Onko 300 liian iso maksu sijoilla ”ynnä muut”-pelaaville? Siksi pelaajan vaihto kierrosten
aikana ja välillä mahdollisuutena ja ns. kerhopaikka.
›Rankingpisteet eivät saa olla liian hyviä (max. 5 pinnaa/voitto), jotta seuraavalle kaudelle
on vaihtuvuutta sijoilla 20›Pelkillä viikkopisteillä ei saa päästä Pro Tourille eli pisteet on mitoitettava ”sopivasti”
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Rankingkisa kokonaisuudessaan
›Perjantaina normaalit lämmittelyt
›Lauantaina klo 11 Pro-sarja ja ikäkaudet
›Lauantaina klo 14 avoin cup ja naiset
›N. klo 19 Pro-sarja pulkassa lavafinaaleineen ja samoihin aikoihin avoin ja naiset alkavat
olla valmiina. Perään DiscoMix tai muuta vapaata pelailua.
›Sunnuntaina klo 10 Pro Tour ja klo 12 miehet ja naiset avoin cup-kisa
›8 taulua Pro-sarja, 16 taulua avoin cup ja 4 taulua naiset (max. määrä).
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