Guide för tävlingsarrangörer
Denna text reglerar hur föreningar ska gå till väga när de arrangerar tävlingar inom Swedish Pool
Tour (SPT), Svenska Mästerskapen (SM), Swedish Team Cup (Lag-SM), 42+ Tour (42+), Youth 8-Ball
Cup (Ungdoms-SM) samt övriga sanktionerade pooltävlingar.

Att ordna en tävling
Alla föreningar som är medlemmar i Svenska Biljardförbundet får anordna nationella sanktionerade
tävlingar, förutsatt att de klarar av kraven gällande infrastruktur, tävlingsledning och övriga kriterier
som är beskrivna i det här dokumentet.
Föreningar får ordna tävlingar i a) sin egen lokal, b) hos en kommersiell aktör som accepterar
villkoren gällande tider, kostnader, och god tävlingsmiljö, c) i samarbete mellan två eller fler olika
föreningar/hallar.1

Infrastrukturkrav
För att tävlingar ska kunna genomföras på ett professionellt sätt och inom rimlig tid måste vissa
infrastrukturkrav vara uppfyllda. Notera att vi är medvetna att vissa av kraven är svåra att uppnå för
alla tävlingsarrangörer och att dispens kan ges av poolkommittén för vissa tillkortakommanden.

Bollar
Biljardbollar som används i tävlingsverksamheten måste hålla en tillräckligt god kvalité. För SM,
SPT1000 och SPT500 är kraven ännu högre, bollarna bör vara Pro eller TV-sett bollar. Föreningar som
saknar bollset kan antingen låna bollset av förbundet eller ansöka om medel för inköp av material.

Racks och trianglar
Magicracks och trianglar bör vara av tillräckligt hög kvalité. För SM, SPT1000 och SPT500 är kraven
ännu högre, magicracks bör vara dedikerade till just tävlingsverksamheten och ej använda till
vardags, för att säkerställa att de inte är slitna och att bollarna kan läggas tillräckligt väl pressade till
varandra. Även här, föreningar som saknar magicracks av tillräckligt god kvalité kan antingen låna
dessa av förbundet eller ansöka om medel för inköp av material.
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Det är fullt möjligt att två närliggande föreningar/hallar samarbetar i organisering av en tävling. Notera att det
är lämpligt att tävlingsarrangörer gör sitt yttersta för att underlätta transporten mellan olika tävlingsplatser i de
fallen. Det är också möjligt att en förening anordnar en tävling i samarbete med en biljardhall som saknar
anknytning till en av Biljardförbundets alla föreningar. Det är till och med önskvärt för främjande av
biljardsporten på de platser där infrastrukturen finns men som saknar en förening som är medlem i
Biljardförbundet.
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Biljardbord
Följande krav på antal bord finns för alla de olika typer poolbiljardtävlingar som anordnas av det
Svenska Biljardförbundet:
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Vid alla tävlingar gäller att biljardborden måste vara rena, dammsugna och förberedda till ett så gott
skick som möjligt.
För SM tävlingar (och om så är möjligt även SPT1000 tävlingar) så bör arrangören se till att borden
och dukarna är i tillräckligt gott skick för att motsvara krav på spel av den allra högsta kvalitén. Det
kan innebära dukbyten, levelering av borden, reparation av vallar och dylikt. Arrangörerna bör, om så
är möjligt, planera för större tävlingar efter hallens ordinarie investeringar i underhåll av borden.
Även här, så finns det en möjlighet att ansöka om medel för inköp av material hos Svenska
Biljardförbundet.
Svenska Biljardförbundet ställer inga krav på olika märken av biljardbord. Dock finns kravet att SM
tävlingar samt tävlingar på SPT1000 nivån ska hållas på EPBF godkända bord alternativt vanligt
förekommande bordsmodeller i internationella tävlingssammanhang.

Övriga krav
Tävlingar bör ske under så optimala villkor som möjligt även i övrigt, gällande exempelvis ljudnivån,
möjlighet för publik att närvara, ljusinsläpp, med mera. Olika hallar har olika villkor, men det är
tävlingsarrangörens ansvar att försöka se till att tävlingsmiljön är så professionell som möjligt. Till
exempel så borde spel utanför tävlingen inte förekomma vid borden närmast bord som används
under slutspelet. Detta är särskilt viktigt vid större tävlingar såsom SPT500, SPT1000 och SM. Vidare
så bör man försöka ordna så att publiken kan följa finalerna utan att störa de tävlande. Sunt förnuft
och sedvänja bör avgöra vad är möjligt att göra för att säkerställa en god tävlingsmiljö i olika
tävlingsarenor, och hur. Notera att detta inte betyder krav på absolut tystnad eller krav på absolut
perfekta förhållanden. Biljard är en publik sport och spelarna måste acceptera att musik kan komma
att spelas i bakgrunden, att folk kan komma att vistas i lokalen, samt att infrastrukturen i övrigt
ibland inte kan vara i absolut perfekt skick.

Ansökan SPT, 42+, Ungdoms-SM, Lag-SM, SM
Ansökan till tävlingar ordnade i nationella serier, samt ansökan till att anordna alla de olika SM
tävlingarna, görs via en anmälningsblankett som hittas på Svenska Biljardförbundets websida.
Deadlines för ansökan finns angivna i tabellen nedan.
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Varje förening som önskar anordna en eller flera tävlingar bör i god tid samordna resurserna på
hemmaplan och säkerställa att hallen kan vara redo, att tävlingsledningsresurser finns och att
föreningens medlemmar är informerade om de kommande tävlingarna. Större föreningar som
arrangerar tävlingar regelbundet uppmanas utse en person till tävlingsansvarig för att underlätta
kommunikation med poolkommittén.

Tilldelning av tävlingar
Poolkommittén tilldelar tävlingar vid tre ordinarie möten: den 10 september, den 20 december och
den 15 februari varje år. Därutöver tilldelas övriga tävlingar inklusive sanktionerade ”Open” tävlingar
löpande under året.2

SPT omgång 1
SPT omgång 2-4
SPT omgång 5-9
SPT125
42+
42+ SM
Ungdoms-SM final
Ungdoms-SM kval
Lag-SM omgång 1
Lag-SM omgång 2
Lag-SM finalen
14:1 SM dam/herr
SM dam/herr

Spelas
Deadline ansökan
Beslut
September
5 februari
10 februari
Oktober-december
5 september
10 september
Januari-maj
15 december
20 december
Löpande
Hösten
5 september
10 september
Våren
15 december
20 december
April-maj
15 december
20 december
Januari-mars
15 september
20 september
Hösten
5 september
10 september
Våren
15 december
20 december
Regerande SM vinnare har förtur att anordna finalomgången
Juni
5 februari
15 februari
Juni
5 februari
15 februari

Poolkommittén eftersträvar en jämn fördelning av tävlingar över hela landet, dock med hänsyn till a)
infrastrukturens kvalité, och b) resekostnader för deltagande spelare. Detta innebär att större hallar
med fler och/eller bättre biljardbord, i större städer, har visst förtur i valet mellan två potentiella
tävlingsarrangörer.

Ansökan sanktion för ”Open” tävlingar
Om en klubb vill anordna en tävling som berör deltagare från mer än två föreningar behövs en
sanktion.
Klubbtävlingar som riktar sig mot egna föreningens medlemmar och handicap turneringar med en
tydlig lokal förankring är befriade från kravet på sanktionering.
En sanktion innebär att tävlingen är godkänd av Svenska Biljardförbundet och att den publiceras,
marknadsförs och administreras i BiljardOnline, förbundets webbsida och förbundets Facebook sida.
Arrangerande klubb ska fylla i en sanktionsansökan (en mall finns på förbundets webbsida) som ska
vara poolkommittén tillhanda senast 6 veckor före tävlingsdagen. Ansökan behandlas löpande och
svar skickas ut senast fem veckor innan tävlingsdagen.
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Från och med säsongen 2018-2019 kommer vi även att göra tilldelningar av tävlingar på ett mer transparant
sätt. Alla intresseanmälan för varje tävling kommer att vara synliga för alla tävlingsarrangörer.
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Sanktionsavgiften är 10% av startavgifterna. Ungdomsturneringar är befriade avgiften. Det är också
viktigt att påpeka att sanktionsavgifterna går oavkortat till en spelarpott som ska gå tillbaka till
spelarna, på ett sätt eller annat. Inga medel går till administration eller övrig verksamhet.
Spelarpotten har tidigare år används för att belöna årets spelare, skicka ungdomar till internationella
tävlingar, och dylikt. Poolkommittén bestämmer hur spelarpotten ska användas vid det ordinarie
sammanträdet i september.

Vilka skyldigheter har arrangören mot Svenska Biljardförbundet?
●
●
●
●
●
●

Att föreningen är ansluten till Svenska Biljardförbundet.
Att tävlingsarrangören fyller i en tävlingsrapport och betalar in sanktionsavgiften senast 7
dagar efter avslutad tävling.
Att arrangören accepterar att slumpvisa alkoholtester (av SBF utsedd representant) eller
dopingkontroller (av RF:s dopinggrupp) kan förekomma.
Att tävlingsarrangören ser till att SBF:s regler och tävlingsbestämmelser efterföljs.
Att BiljardOnline används antigen som marknadsföringsplattform eller som ett verktyg för
anmälningar och tävlingsadministration.
Att SBF:s logotype placeras väl synlig i all marknadsföringsmaterial.

Vilka skyldigheter har Svenska Biljardförbundet gentemot arrangören?
●
●
●
●
●

Att publicera tävlingen i Tävlingskalendern.
Att lägga upp tävlingen i BiljardOnline och sköta för- och efterarbetet.
Att tillhandahålla instruktion för att tävlingsledningen ska kunna sköta administrationen i
BiljardOnline under tävlingens gång.
Att hjälpa till med marknadsföring i officiella SBF kanaler (webb, Facebook, mm.)
Att agera bollplank och vara allmänt behjälpliga i så stor utsträckning som möjligt

Marknadsföring
När en tävlingsarrangör har fått en tävling tilldelad bör man påbörja arbetet med olika
marknadsföringsinsatser mot relevanta spelare och i omgivningen. Förslagsvis genomför man
flertalet eller alla följande initiativ:
-

-

-
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Skapa en affisch för spridning i sociala medier och eventuellt utskrift och affischering i
biljardhallen och på övriga relevanta platser (en mall finns på förbundets websida)
Svenska Biljardförbundets logotyp måste vara väl synligt placerad på all
marknadsföringsmaterial.
Andra sponsorer än Svenska Biljardförbundets sponsorer (lokala sponsorer) får synas i
samband med tävlingarnas marknadsföring enbart efter godkännande av Poolkommittén.
Grundprincipen är att förbundet äger samtliga reklamrättigheter, men att de överlåtas till
tävlingsarrangören i samband med sanktionerade nationella och internationella tävlingar i de
fall där det inte finns några konflikter med befintliga sponsoravtal.
Notera även att bilder som används måste antingen vara föreningens egna, i
biljardförbundets ägo eller gratis bilder hämtade på nätet. Detta för att undvika eventuella
problem med upphovsrätten.
För mindre tävlingar såsom SPT125 och kval till Youth 8-ball Cup bör affischering ske även på
närliggande skolor och fritidsgårdar där det spelas biljard.

-

Skapa ett event på Facebook och sprid informationen till relevanta svenska biljard forum på
sociala media. Även i digitala sammanhang gäller ovannämnda principer för
sponsring/reklam och användning av bildmaterial.
- För större tävlingar såsom SPT500, SPT1000 och SM bör ett pressmeddelande skapas och
spridas till lokala massmedier. Även i det sammanhanget bör Svenska Biljardförbundets
logotyp vara väl synlig och Svenska Biljardförbundet omnämnd i pressmeddelandets text.
Poolkommittén kan hjälpa till med mallar, exempel och tips för hur ett pressmeddelande kan
och bör se ut.
All synlighet borde också meddelas poolkommittén som då kan sprida relevant informationen via
förbundets Facebook och webbsida för att nå förbundets alla medlemmar.

Tävlingsledaren
Alla sanktionerade tävlingar måste ha en utsedd tävlingsledare. Tävlingsledarens skyldigheter
omfattar:
-

Att se till att SBF: s regler och tävlingsbestämmelser efterföljs.
Att kontrollera bordens kondition innan tävling och om borden inte anses vara i god
kondition, informera deltagarna om detta innan tävlingens start och utfärda en tillsägelse till
arrangören.
- Att kontrollera så att samtliga spelare följer tävlingens aktuella dresscode.
- Det är tävlingsledarens ansvar att utdela varningar eller utfärda diskvalificering av spelare vid
osportsligt beteende, brott mot Ren Idrott, och dylika regelbrott (se mer nedan).
- Att fungera som huvuddomare vid tävlingen.
- Att leda och fördela arbetet för de domare/funktionärer som ställts till förfogande, både
före, under och efter tävling i samarbete med arrangör.
- Att se till att rökning ej sker under match.
- Att ta emot och vidarebefordra eventuellt inlämnade protester rörande tävlingen till SBF.
- Att skriva en tävlingsrapport inklusive ekonomisk redovisning (se nedan).
- Redovisningen skickas till Poolkommittén senast tre dagar efter avslutad tävling. (Försening
kan innebära att arrangerande klubb debiteras med 200kr per gång).
Ovanstående villkor bekräftas i samband med tävlingsansökan.

BiljardOnline
Svenska Biljardförbundet använder sig av tävlingssystemet BiljardOnline för tävlingsadministration.
Tävlingsledare bör med fördel genomgå en utbildning i systemet innan tävlingen arrangeras.
En instruktion för användning av BiljardOnline skickas ut till tävlingsledningen när lottningen är gjord.
Instruktionen för de vanligaste tävlingsformerna finns också att ladda hem på förbundets webbsida.
Notera att instruktionen kan variera något för andra typer tävlingar (exempelvis Lag-SM eller
Ungdoms-SM).
Förbundets BiljardOnline administratörer avslutar tävlingen och uppdaterar rankingen.
Tävlingsarrangörerna behöver enbart följa stegen ovan, dvs. starta matcherna, avsluta matcherna,
hantera WO-matcher, lotta slutspelet och eventuellt uppdatera livescore.
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Ekonomi
I samband med att login informationen till BiljardOnline skickas ut efter att lottningen är gjord och
publicerad skickas även en blankett för ekonomisk redovisning. Den skall fyllas i och skickas in till
Poolkommittén senast tre dagar efter att tävlingen är avslutad. Blanketten innehåller även
information hur inbetalningen av överskottet ska göras, alternativt hur utbetalningen för täckning av
eventuellt underskott ska begäras från förbundet.
Ersättning till arrangören är 100 kr per spelare för SPT tävlingar, 80 kr per spelare för 42+ serien,
2000 kr totalt för omgång 1 och 2 av Lag-SM och 3000 kr totalt för omgång tre av Lag-SM. Ersättning
för övriga tävlingar såsom Ungdoms-SM och SM baseras på överenskommelser från fall till fall,
beroende på ambitionsnivån för arrangemanget.

Live-sändningar
Vissa tävlingsarrangörer har redan installerat kameror och skapat videokanaler för sina tävlingar.
Andra sänder via mobiltelefoner och Facebook Live. Vissa större arrangemang såsom Svenska
Mästerskapen har även haft en professionell videoproduktion och sändningar via en dedikerad
Youtubekanal, Biljardmagasinet.
Biljardförbundet vill uppmuntra föreningar att verka för större synlighet av biljardsporten. Därför
välkomnas alla dessa initiativ. Då teknikutvecklingen sker snabbt är det svårt att fastslå vilka verktyg
och vilka metoder är bäst och ska vara standard för biljardsändningar. Som princip bör det dock gälla
att:
-

Alla arrangörer som har möjlighet att installera mer ordentlig utrustning för live-sändningar
via Youtube eller U-stream, med kommentatorer och live-score uppdateringar, bör göra så.
I de fallen där detta är omöjligt bör man använda mobiltelefon, surfplatta eller dator med
webkamera för att sända från minst ett bord på tävlingen via Facebook live.
Länken till sändningar bör meddelas Svenska Biljardförbundet för att förbundet ska kunna
länka till sändningen på förbundets officiella Facebook sida.

I anslutning till tävlingen
Tävlingsarrangörer är välkomna att göra tävlingar så välordnade som de kan och förmår. Inget av
följande förslag är ett krav, men tidigare erfarenheter av ”good practices” har uppskattats av
deltagande spelare:
-

-

-
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Hjälp med boende: Tävlingsarrangörer som väntar sig många tillresta deltagare kan, om så är
möjligt, försöka förhandla en rabatt hos någon eller några av hotellen och/eller vandrarhem i
närheten av tävlingsplatsen. Detta är särskilt viktigt i samband med ungdomsturneringar.
Övrigt utbud i samband med tävlingen: Tävlingsarrangören kan, om så är möjligt, se till att
det finns en vattenstation för deltagande spelare. Vidare kan man i vissa fall förhandla bättre
priser på spelarlunch, spelarmackor och spelarfika. Detta kan i vissa fall vara relevant även
för priser för bordshyra, för spel och träning utanför själva turneringen dagen innan eller på
kvällen efter tävlingens slut.
Sidoturneringar och sido-events: I samband med SPT-tävlingar har vissa arrangörer anordnat
sidoturneringar för de spelare som har åkt ut ur huvudturneringen. Detta har visat sig vara

-

ett uppskattat mervärde och bör göras mer, när så är möjligt. Dock ska sido-events inte vara
av sådan karaktär att de gör det svårare för spelarna att de på något sätt stör den officiella
tävlingen.
Främjande av biljardsporten: Nationella tävlingar är ett utomordentligt bra tillfälle att främja
biljardsporten. Biljardförbundet vill uppmuntra innovativa projekt att visa upp sporten för en
bredare publik. Det är en svår uppgift, men tävlingsarrangörer kan göra mindre och större
insatser för att göra tävlingar mer publikvänliga. Detta kan inkludera allting från den fysiska
miljön (förbättra access för publik), bättre skyltning och marknadsföring, bättre information
till publik under matchernas gång (resultattavlor etc.), mer innehållsrik prisutdelning, även
projekt som syftar till att ta biljarden till mer publika platser genom att montera ett eller flera
bord utanför hallen, med mera. Det står tävlingsarrangörer fritt att försöka utveckla
arrangemanget så gott de kan utifrån föreningens och hallens förutsättningar.
Tävlingsarrangörer med ambitioner om sådana innovativa projekt kan även ansöka om medel
från förbundet för ändamålet.

Efter tävlingen
Tävlingsarrangören ska skicka in en rapport efter avslutad tävling. Rapporten bör innehålla
grundläggande information om tävlingen, sammanfattning av resultaten, en ekonomisk redovisning,
redogörelse för incidenter och disciplinärenden, samt en kort beskrivande text om tävlingen och
möjligen även bilder från tävlingen. Mallen för avrapportering finns på Svenska Biljardförbundets
websida.

Ren idrott, värdegrund, dopning
Dopning, alkohol och droger
-

Förbjudna medel är all form av dopning enligt WADA:s dopinglista. Dopingkontroll kan när
som helst genomföras av Riksidrottsförbundets dopinggrupp.
- Medicinsk dispens: För information om dispens från förbudet att använda dopingklassade
läkemedel hänvisas spelarna till Riksidrottsförbundets föreskrifter om dispens.
- I tillägg till WADA:s dopinglista är alkohol en förbjuden substans inom svensk biljardsport.
Alkoholtest via utandningsprov kan när som helst genomföras av SBF utsedd representant,
med utrustning godkänd av SBF. Gränsvärde överstigande 0,2 promille medför påföljd
diskvalifikation från aktuell tävling samt avstängning två (2) månader från nationellt och
internationellt spel. Därutöver bötfälls spelarens klubb med 1 000 kr. Vid upprepad förseelse
inom tre (3) år efter avstängning är påföljden diskvalifikation i aktuell tävling, avstängning
från nationellt och internationellt spel i sex (6) månader och spelarens klubb bötfälls med 2
000 kr.
Rökning
-
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Rökning får inte ske under matchernas gång. Spelare som använder möjligheten till en
kortare toalettpaus i enlighet med rådande tävlingsbestämmelser för att lämna lokalen för
att röka bryter därmed med ordningsreglerna.

Fair-play och idrottens värdegrund
-

Fair-play är en väldigt viktig del av biljardsporten och alla spelare förväntas uppträda
sportsligt under tävlingarnas gång.
- Riksidrottsförbundet specificerar ”Idrottens värdegrund” som ska följas av all organiserad
idrott i Sverige. Tävlingsarrangörer uppmanas läsa om värdegrunden på
Riksidrottsförbundets webbsida.
- Nedan uppräknade punkter medför varning eller diskvalificering som kan medföra
avstängning. Notera att tävlingsledningen avgör påföljden i dessa fall:
o Spelaren åsidosätter inom tävlingslokalen gällande ordningsregler
o Spelaren skadar tävlingsmaterial och lokal i samband med arrangemang, exempelvis
att genom slag, sparkar eller tillhyggen skada biljardbord, lampor, spelbarriärer,
väggar eller andra inventarier.
o Spelaren kastar kö, kratta, bollar, krita eller andra lösa föremål under matchens gång.
o Spelaren med högljudda rop, svordomar, högt tal och osakliga protester mot
domslut, på ett störande sätt påverkar andra aktiva tävlande.
o Spelaren avviker från bordet när spelaren inte har tagit toalettpaus på ett korrekt
sätt.
o Spelaren avviker från lokalen för att röka.
Disciplinärenden
-

Alla incidenter som medför varning ska kortfattat beskrivas i tävlingsrapporten.
Incidenter som medför diskvalificering ska beskrivas i mer detalj, då dessa ska behandlas av
poolkommittén eller styrelsen och kan medföra ytterligare påföljder såsom avstängning och
böter.

Relevanta dokument
Följande dokument finns på biljardförbundets webbsida och ska vara behjälpliga tävlingsarrangörer
och tävlingsledare:
-
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Ansökan tävling
Ansökan sanktion
Grundläggande instruktion för tävlingsledning i BiljardOnline
Dokument med kartläggning av giltiga ansökan och intresseanmälningar
Mall för press-meddelande
Mall för affisch för tävling
Fotografier som kan användas för tillverkning av affisch
Mall för ekonomisk redovisning av tävlingar
Mall för tävlingsrapport

