
TERVETULOA SPBL Suomisääntökirjaan 2021

Tavoitteena kirjata säännöt ja tulkita miten nämä kaudella 2021 Suomen kentillä tulkitaan. 



Milloin mutkien tarkastus lopetetaan ennen peliä?
- Ennen 30 sek varoitusta

Montako laukausta ammutaan kronoon? 
- Tuomari päättää

Onko väliä onko piippu alas vai vaakatasossa kun 
ammutaan kronoon?
- Mielellään vaakatasoon, huomioidaan
turvallisuus

Kuinka kauan/milloin mutkaa saa säätää?
- Tuomari päättää

Kronotus piipun kärjestä
10.6 – 10.8 bps =  1-4-1 eli mutkan omistaja + 1 ulos

10.9 – 12.4. bps = mutkan omistava joukkue häviää erän 

12.5 ja yli = mutkan omistava joukkue häivää erän, ko. mutkaa ei 
saa enää käyttää turnauksessa



Suomessa ei käytetä lippuja ilmoittamaan rangaistuksista vaan 
käsimerkkejä ja ääntä.



Käytä ääntä, kerro pelaajalle mitä 
tapahtuu. 



Lista pelaajista, nimi täytyy löytyä SPBL kausilisenssin maksaneista.
Joukkueen kokoa ei ole rajoitettu.

Pelaaja ei saa pelata samana turnauspäivänä useammalla sarjatasolla. 

Pelaaja voi siirtyä vapaasti sarjatasoissa ylöspäin.

Pelaaja voi siirtyä kauden aikana vapaasti kahden peräkkäisen sarjatason 
välillä alaspäin. Eli liigasta voi siirtyä 1. divariin, tai 1. divarista 2. divariin, ja 
halutessaan takaisin. 
HUOM Liigassa kuluvalla kaudella kerran palattuaan ei voi siirtyä 2. divariin 
vaikka pelaisi turnauksen 1. divarissa.



SPBL TURNAUSJÄRJESTELMÄ 2021

Kauteen 2021 ilmoittautui yhteensä 16 joukkuetta. Näistä 7 haluaa jatkaa SM-liigassa ja 9 Divisioonassa.

Pelit järjestetään seuraavasti,

SM-liiga:
Peliaika 7 minuuttia
Mercy – 3, eli peli loppuu mikäli toinen joukkue saa 3 pisteen etumatkan, esim. 3-0, 5-2, 9-6 jne.
Joukkueet pelaavat alkusarjassa neljää muuta joukkuetta vastaan. Joukkueet arvotaan kaavioon mikä ratkaisee alkusarjan vastustajat.
Alkusarjan jälkeen pisteissä 5.-7 sijalla olevat menevät kolmen joukkueen alempaan loppusarjaan, jossa pelaavat round robin -sarjan 
sijoitusten 5.-7. päättämiseksi. Alkusarjan pisteet eivät siirry loppusarjaan.
Alkusarjan neljä parasta siirtyvät semifinaaleihin:
SF1: L1 vs L4
SF2: L2 vs L3
Semifinaalin häviäjät pelaavat pronssipelin ja voittajat SM-liigan finaalin.

Divisioona:
Peliaika 7 minuuttia
Mercy – 3, eli peli loppuu mikäli toinen joukkue saa 3 pisteen etumatkan, esim. 3-0, 5-2, 9-6 jne.
Joukkueet pelaavat alkusarjassa neljää muuta joukkuetta vastaan. Joukkueet arvotaan kaavioon mikä ratkaisee alkusarjan vastustajat.
Alkusarjan jälkeen pisteissä 5.-9 sijalla olevat menevät viiden joukkueen alempaan loppusarjaan. Joukkueet pelaavat loppusarjassa 
kahta muuta joukkuetta vastaan. Joukkueet arvotaan kaavioon mikä ratkaisee alkusarjan vastustajat. Nämä kaksi loppusarjan peliä 
lisätään alkusarjan pisteisiin ja näin päätetään divarin sijat 5. – 9.
Divarin alkusarjan neljä parasta siirtyvät semifinaaleihin:
SF1: D1 vs D4
SF2: D2 vs D3
Semifinaalin häviäjät pelaavat pronssipelin ja voittajat Divarin finaalin.

Kaikki joukkueet pelaavat yhteensä 6 peliä turnauspäivän aikana.

1.kierroksella aamulla aloittaa liiga, divari päivällä. 2. ja 3.kierros divari aamulla, liiga päivällä.  Ja 4.kierroksella aamulla aloittaa liiga ja 
divari päivällä.



TASAPELISÄÄNNÖT KOKO KILPAKAUDELLA SARJATASON 
SISÄLLÄ

Kustakin SPBL turnauksesta jaetaan sarjapisteitä seuraavasti: 

Sija 1. 10 sarjapistettä
Sija 2.   9 sarjapistettä
Sija 3. 8 sarjapistettä
Jne. 

Mikäli sarjapisteet ovat tasan kauden lopussa, voittaa vertailun joukkue jolla on:
1.
Enemmän 1. sijoituksia, 2. sijoituksia, 3. sijoituksia jne.
2. 
Sijoittuu korkeammalle viimeisessä turnauksessa
3.
Voittanut paremmalla pistekeskiarvolla viimeisessä turnauksessa
4.
Voittanut paremmalla pistekeskiarvolla koko kaudella



Leukanauha kiinni, riittävän tiukka jos max 2 
sormea mahtuu väliin.  

Ei voi käyttää putsaria piippustopparina kuin 
ääritapauksissa

Pitää olla ehjät piippupussi ja narut

Ensin varoitus joukkueelle, sitten toisella 
kerralla joukkueesta pelaaja (voi olla eri kuin 
varoituksen saanut jos on samaa joukkuetta) 
ulos turnauksesta.



Varusteet tarkastetaan ennen peliä, ennen 30 sek
varoitusta.

Jos kesken pisteen nähdään selvä varusterike 
tulee siitä 1-4-1



Varusteet tarkastetaan ennen peliä, ennen 30 sek
varoitusta.

Jos kesken pisteen nähdään selvä varusterike 
tulee siitä 1-4-1



SPBL kuularajoitus
- Tehdasvalmisteinen boxi
- 4 kpl tehdasvalmisteisia bulkkeja per pelaaja

Ei turnauskuula rajoitusta. 

Ei saa käyttää punaista väriä sisältäviä kuulia. 





Milloin mutkien tarkastus lopetetaan ennen peliä?

- Noin 30 sek ennen aloitusta, tuomari päättää

Montako laukausta ammutaan kronoon? 

- Tuomari päättää

Kuinka kauan/milloin mutkaa saa säätää?

- Tuomari päättää



Pelaajan käyttämän mutkan piipun kärjen tulee koskettaa lähtölevyn 
etupuolta (ei kylkeä tai ylälaitaa) 

Pelaajan jalkojen tulee olla kentän sisäpuolella ja/tai kenttämerkkien 
päällä. 

Pelaaja voi koskettaa takaisin lähtöseinää jos ei ole kääntänyt piippua 
vastustajaan ja/tai ampunut

Päädyn vaihto kunkin toteutuneen pisteen välein.

Jatkoaika aloitetaan ”omasta päädystä” 



301fps 10.6 bps tai enemmän ennen peliä, ei saa viedä ko. 
mutkaa peliin 
Pelin aikana:
300 – 314 fps 1-4-1
315 – 329 fps, tai 10.6-10.8 bps 2-4-1 

Ratkaiseva lähtömerkki on ääni, ei kellotaulu



Yksi (1) aikalisä per peli per joukkue

Aikalisän käynnistää joukkue itse pitti-summerilla ennen kuin 
10 sek varoitus on annettu.



Tuomarit huutavat:  ”Aika” , ”Time”, ”Seis”, ”Peli Seis” tai ”Stop”

- Pelaaminen loppuu välittömästi ja pelaajat pysyvät paíkoillaan ja odottavat 
ohjeita tuomareilta 



Summeri pysäyttää pelin, huudetaan ”aika” tai ”time” 

”Minor” vain jos pelaajalla osuma paikassa mitä ei ole voinut tuntea, 
mikäli pelaajia riittää rangaistuseliminointiin 1-4-1 ei pisteitä 
kummallekaan ”no point”

”Major” 2-4-1 tai vakavammat rangaitukset = aina piste vastustajalle



”Towel” tai ”Luovutus” 
toteutetaan painamalla 
varikkosummeria.
Vaihtoehtoisesti kapteeni
päätuomarille sanallisesti. 

Viimeinen 60 sek:

2-4-1 ja 3-4-1 aiheuttaa automaattisen pisteen vastustajalle, lisäksi rikkonut joukkue aloittaa 
seuraavan erän yksi vajaalla



Jatkoaikaa ei pelata alkusarjan peleissä. 



Pelit kaudella 2021 pelataan Mercy-3 säännöllä

Peli päättyy kun toinen joukkue saavuttaa kolmen pisteen etumatkan
Esim. 3-0, 4-1, 5-2, 6-3, 7-4, 8-5, jne. 



10.1.1. 







Kukin pelaaja vastaa itse ”hitin” toteamisesta. 

Mikäli pelaaja pyytää tarkastusta alueelle jonka hän itse voi tarkistaa pidetään tätä pelin 
jatkamisena. 



Pelaaja poistetaan pelistä kun/jos:

10.3.1 pelaaja koskettaa aluetta kentän rajan ulkopuolella
10.3.2 pelaaja venyttää kentän rajoja 
10.3.3 pelaajan maski nousee pois kasvoilta
10.3.4 pelaajan maksin leukanauha ei ole kiinni/aukeaa
10.3.5 pelaajalla on kiellettyjä varusteita tai säätää merkkainta
10.3.6 pelaajalta tippuu varuste yli 2 metrin päähän (poislukien: putsarit, 
bulkit, bulkkivyö, boxi/lipas) 
10.3.7 pelaaja poimii varusteen jossa on hitti
10.3.8 Epäurheilijamainen käytös esim. mm.

- ei tottele tuomarin käskyä
- välttelee tuomaria, esim. kronotuksessa tai muissa 
tarkastuksissa
- ampuu tarkoituksellisesti tuomaria 
- ampuu tarkoituksellisesti kentältä poistuvaa pelaajaa
- ampuu tarpeettoman paljon toista pelaajaa
- pyytää turhia tarkastuksia tai pyrkii näin tekemällä
hyötymään tuomarien toiminnasta

10.3.9 Pelaajien tulee puhdistaa vanhat osumat niin että ne eivät aiheuta 
syytä uuteen eliminointiin.
10.3.10 Pelaajan joka poisteaan pelistä tulee: 
(a) Lopettaa pelaaminen
(b) Nostaa yksi käsi pään päälle ja pitää se ylhäällä kunnes pois kentältä
(c) Poistua kentältä suorinta tietä tai tuomarin ohjeistamaa reittiä. 

Mikäli pelaaja ei poistu suorinta tietä vaan yrittää kätkeä tippumisen 
voidaan tämä tulkita pelin jatkamiseksi.



Eräpiste:
(a) Aktiivinen puhdas pelaaja painaa päätysummeria
(b) ”Luovutus” / ”Towel” toiselta joukkueelta
(c) 2-4-1 tai 3-4-1 viimeisellä 60 sekuntilla ml. Jatkoaika
(d) Joukkue aloittaa yli viidellä pelaajalla
(e) Jos 2-4-1 tai 3-4-1 rangaistus poistaa kaikki rikkoneen joukkueen pelaajat 
(f) Jos 1-4-1, 2-4-1 tai 3-4-1 rangaistukseen ei riitä pelaajia rikkoneessa joukkueessa
(g) Viimeinen pelaaja saa 1-4-1, 2-4-1 tai 3-4-1 rangaistuksen
(h) Toinen joukkue on käyttänyt asetta joka ampuu nopeammin kuin 10.8 bps
(i) Jos summeria painanut pelaaja saa perus eliminoinnin (ei rangaistuksia) ja toisessa 

joukkueessa on vielä joku jäljellä
11.1.2. Päätuomari päättää antaa eräpisteen joukkueelle



Päätuomari päättää milloin joukkue on 
myöhästynyt matsista ja katsotaan 
luovutukseksi. 
Pisteet joko luovuttajan voittokeskiarvo tai
peliin valmiina olevan joukkueen 
voittokeskiarvo, kumpi vain on isompi. 
E/D luku kokonaislukuun pyöristettynä

Pelipisteet Suomessa
- Voitosta joukkue saa +3 pistettä
- Tasapelistä joukkue saa +1 pisteen
- Häviöstä 0 pistettä

E/D pisteet +1 kustakin voitetusta erästä 

Esim: A voittaa B:n 4 – 2 
Merkitään ottelusta:   A  3p +4 

B  0p +2 



Jotta ollaan tasapelitilanteessa tulee 
joukkueilla olla:

- Täsmälleen sama voittopistemäärä (p)
- Täsmälleen sama ”E/D” erävoittomäärä +n

11.4.6. Tasapisteratkaisut kun ei ole pelattu vastakkain: 
- Pistekeskiarvo tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäisistä peleistä
- Pistekeskiarvo kaikista ko. turnauksessa pelatuista peleistä
- Joukkue jolla on vähiten annettuja pisteitä tasapisteissä olevien välisissä peleissä
- Joukkue jolla on vähiten annettuja pisteitä kaikissa päivän peleissä
- Joukkue joka on voittanut nopeimmin tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäiset pelit
- Joukkue joka on voittanut nopeimmin kaikki päivän pelit
- Joukkue joka on hävinnyt hitaimmin tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäiset pelit
- Joukkue joka on hävinnyt hitaimmin kaikki päivän pelit
- Sijoitus SPBL sarjataulukossa ennen turnausta



NORMAALI ELIMINOINTI
(a) Pyytää turhia tarkistuksia itseensä tai vastustajaan = häiritsee tuomaria
(b) Ei tottele tuomarin kehotuksia ”Pidä käsi pään päällä” ”Älä työnnä suojaa” ”Älä ammu suojan välistä”
(c) Astuu ulos pelikentältä  (yksi jalka) 
(d) Osuma pelaajassa mitä ei ole voinut itse tarkistaa tai tuntea
(e) Varaslähtö 
(f) Ei kosketa takaisin lähtöseinää ennen kuin nostaa piipun vastustajaa kohti ja/tai ampuu
(g) Maksi nostetaan tai tippuu pois kasvoilta. Suojellaan pelaajaa jonka maski tippuu. 
(h) Huomataan että pelaajan maskinauha on auki tai puuttuu.
(i) Pelaaja saa viestejä kentän ulkopuolelta, voi olla myös äänettömiä kuten käsimerkit
(j) Ammutun pelaajan ylimääräinen ampuminen, tilanteessa jossa olisi pitänyt ymmärtää olla ampumatta lisää (HUOM ampuminen vahingoittamistarkoituksessaon eri)

(k) Kentän tahallinen muokkaaminen pelin aikana esim. työntää tahallaan suojaa niin että se kokonaan tai osittain irtoaa
(l) Pelaaja työntää tahallaan suojaa erottaakseen yhdeksi tarkoitetun suojan tai suojautuakseen tai saadakseen etua.



RANGAISTUSELIMINOINTI, 1-4-1, one for one, OFO
(a) Pelaamisen jatkaminen saatuaan osuman (Pelaamista on ampuminen, peliasennossa jatkaminen = piippu vastustajaan päin, puhuminen, 

hyökkäyssuuntaan eteneminen)
(b) Loppuun asti aktiivisena toimineelta pelaajalta löytyy osuma pelin päätyttyä
(c) Ampuu kronoon peliajan sisällä 301-314 fps
(d) Kommunikoi tippumisen jälkeen esim. mikä tahansa puhuminen, käsimerkit, kävely sellaista reittiä mikä voi viestittää pelipaikkoja 
(e) Huomataan pelin aikana pelaajalla kiellettyjä varusteita esim. liikaa toppausta paidan alla  
(f) Erätauon ollessa vielä päällä ampuminen vastustajan suuntaan.
(g) Henkilöön kohdistettu agressiivinen tai loukkaava puhe sekä eleet esim. ”Mä ammun Juice sut ihan paskaksi seuraavassa erässä”, keskarin näyttäminen 

(sama käytös tuomaria kohtaan on vakavampi rike)
(h) Tippuneena jättää bulkkeja kentälle, tarkoituksena auttaa pelikavereita



RANGAISTUSELIMINOINTI KAKKONEN, 2-4-1, two for one, TFO
(a) Pelaamisen jatkaminen saatuaan osuman niin että se selvästi muuttaa pelin kulkua esim (mutta voi olla muutakin):
• tiputtaa useamman pelaajan ennen kuin saadaan kiinni
• juoksee niin pitkälle tuomion jälkeen että muuttaa toisen joukkueen pelaamista
• neuvoo selvästi pelikavereitaan vastustajan sijannista tai lukumäärästä
(b) Käyttää mutkaa joka ampuu 10.6 – 10.8 bps
(c) Ampuu kronoon peliajan sisällä 315-329 fps



TÖRKEÄ RANGAISTUSELIMINOINTI, 3-4-1, three for one
(a) Osuman pyyhkiminen/piilottaminen: Selvästi toiminnallaan pyyhkii tai yrittää pyyhkiä osumajäljen 
• Hieraisee osumakohdan maahan tai suojaan 
• Kääntyy pelaamaan asentoon joka peittää tuomarin näkemästä osumaa
(b) Mikäli heittää pois osuman saaneen bulkin tai putsarin, tämäkin on pyyhkimistä/osuman piilottamista



TÖRKEÄ RANGAISTUSELIMINOINTI, 3-4-1, +PELISTÄ POISTAMINEN 
Annetaan 3-4-1 ja kyseinen pelaaja poistetaan pelistä sekä seuraavasta ja joukkueen pittialueelta. 
(a) Eliminoitu pelaaja ampuu tahallisesti kentän ulkopuolella, vaikka ei mihinkään osuisikaan
(b) Eliminoitu tai ei pelissä oleva pelaaja palaa kentälle kesken pelin esim. kertomaan mielipiteensä tuomarille tai muuten häiritsee tuomaria vaikka 

hyppimällä tasajalkaa tämän edessä
(c) Jo aiemmin bännätty ase tuodaan uudelleen kentälle
(d) Pelaaja selvästi muokkaa aseen asetuksia
(e) Mikä tahansa agressiivinen tai loukkaava käytös tuomaria kohtaan. Tuomarin tahallinen ampuminen, henkilöön kohdistuva vittuilu, käsimerkit tai 

uhkaava ruumiinkieli 
(f) Varusteiden heittäminen kentällä mihin suuntaan tahansa, poislukien bulkit HUOM paineilmapullon heittäminen on vielä pahempi rike ja johtaa 

turnauksesta poistamiseen
(g) Ampuu kronoon peliajan sisällä 330 fps tai enemmän  



PELAAJAT LOPPUU KESKEN
12.2.1. 1-4-1, 2-4-1 ja 3-4-1 eliminointeja suoritettaessa ei löydy enää aktiivisia pelaajia rikkoneesta joukkueesta:
• erä loppuu ja piste menee rikotulle joukkueelle
• rikotussa joukkueessa ei tarvitse olla enää aktiivisia pelaajia
• Rikkonut joukkue aloittaa seuravan erän niin monta pelaaja vajaalla kuin jäi löytymättä
12.2.2.    Joukkueensa viimeisen pelaajan saadessa mikä tahansa rangaistuseliminointituomion menee erä/piste rikotulle joukkueelle
12.2.3.    Jos rikkoneen joukkueen pelaajat riittävät 1-4-1 ja 2-4-1 rangaistuseliminointeihin mutta ketään ei jää jäljelle kentälle on kyseessä tasapeli ”no 
point” 
12.2.4. Jos rikkoneen joukkueen pelaajat riittävät 3-4-1 ja Törkeä rangaistuseliminointeihin mutta ketään ei jää jäljelle kentälle menee piste rikotulle 
joukkueelle

SOPUPELI
12.3.1.  Mikäli pelin lopputulos on selvästi sovittu poistetaan molemmat joukkueet turnauksesta eikä anneta sarjapisteitä.





KÄYTÖSRANGAISTUS, TURNAUKSESTA POISTAMINEN 
Pelikentän ulkopuolella tapahtuvat rikkeet. 
(a) Tahalllinen fyysinen kontakti (mutkalla, tönimällä, sylkemällä jne.) 
(b) Kieltäytyminen aseen tarkastuksesta. 
(c) Aseisiin liittyvien sääntöjen rikkominen
(d) Henkilökohtainen sanallinen agressiivinen tai loukkaava käytös pelaajia, tuomareita tai katsojia kohtaan.
(e) Tahallinen kentän ulkopuolella ampuminen (pois lukien merkitty kronopaikka tai vastaava merkitty ampuma-alue)
(f) Mikä tahansa agressiivinen tai loukkaava käytös tuomaria kohtaan. Tuomarin tahallinen ampuminen, henkilöön kohdistuva vittuilu, käsimerkit tai 

uhkaava ruumiinkieli 
(g) Eliminoitu tai ei pelissä oleva pelaaja palaa kentälle kesken pelin esim. kertomaan mielipiteensä tuomarille tai muuten häiritsee tuomaria vaikka 

hyppimällä tasajalkaa tämän edessä








