Nationella Poolbestämmelser
Antagna 2018-07-01

Dessa regler är att ses som nationella tilläggsregler som överskrider internationella
allmänna poolbiljardregler och föreskrifter
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§1 Tävlingssäsong
Tävlingssäsongen pågår perioden mellan 1 juli – 30 juni.

§1.1 Tävlingskalender
SPT1000
SPT500
SPT250
SPT125
Herr SM
Dam SM
14:1 Herr
SM
14:1 Dam SM
Junior SM
Junior SM-kval
43+ Tour
SM
43+ Tour

9 stycken (2x8ball, 3x10ball och 4x9ball)
18-27 st, 2-3 orter parallellt (samma spelschema som ovan)
18-27 st, 2-3 parallellt, arrangören väljer spel
Flera orter parallellt, valfritt spel, max 6 per arrangör/år
3 stycken
3 stycken
1 stycken
1 stycken
SBF:s projekt ”Youth 8-ball Cup”
Upp till 5 distriktsmästerskap
4 stycken
4 stycken

Övriga sanktionerade tävlingar presenteras på förbundets hemsida i den officiella
kalendern.

§2 Swedish Pool Tour (SPT)
Swedish Pool Tour är poolbiljardens nationella tävlingsserie.

§2.1 Giltig tävling
Det måste vara minst åtta startande, från minst två olika föreningar, för att
tävlingen skall räknas som godkänd för rankingpoäng.

§2.2 Discipliner och starttider
Tre discipliner spelas på SPT1000 och SPT500 enligt följande schema: 9-ball, 8ball, 9-ball, 10-ball, 9-ball, 10-ball, 8-ball, 10-ball, 9-ball. Arrangerande
föreningar får fritt välja spel för SPT250 och SPT125 och alla fyra spel, inklusive
14:1, får anordnas.
SPT1000 anordnas över en helg, lördag och söndag. Starttiden är 10:00. Dispens
kan sökas för tidigareläggning av starttiden till klockan 9:00.
SPT500 och SPT250 anordnas över en eller två helgdagar. Starttiden är 10:00.
Dispens kan sökas för tidigareläggning av starttiden till klockan 9:00. Arrangören
kan på förhand bestämma att tävlingen ordnas på en eller två dagar, alternativt
bestämma maximalt antal anmälda tävlande för att tävlingen ska hållas på en
respektive två dagar (“vid fler än X antal spelare spelas tävlingen över 2 dagar”).
SPT125 får anordnas även på andra dagar och andra tider än den sedvanliga
tävlingstiden på lördagar och söndagar.
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§2.3 Tävlingsform
I grundspelet används formen dubbelcup, där minst två spelare från varje grupp
går vidare till slutspel.
8-12 spelare 16 schema och enkelcup från 4 spelare.
13-16 spelare
16 schema och enkelcup från 8 spelare.
17-24 spelare
32 schema och enkelcup från 8 spelare.
25-32 spelare
32 schema och enkelcup från 16 spelare.
33-48 spelare
64 schema och enkelcup från 16 spelare.
49-64 spelare
64 schema och enkelcup från 32 spelare.
65-96 spelare
128 schema och enkelcup från 32 spelare.
97-128 spelare
128 schema och enkelcup från 64 spelare.

§2.4 Seedning och lottningsförfarande
Minst 25% av startfältet seedas, antalet skall avrundas uppåt till närmaste av
följande antal: 4, 8, 16, eller 32. Seedningen görs efter den senast publicerade
rankinglistan. WO-matcher skall delas ut till spelarna efter seedningsordning. Om
alla seedade spelare har fått WO, skall de sedan delas ut så jämnt fördelat i
spelsystemet som möjligt.
I slutspelet lottas segrarna i gruppfinalen på förlorarsidan in i första
slutspelsomgången. Spelare som har mötts i final på vinnarsidan i en grupp, kan
inte mötas i första matchen i slutspelet.

§2.5 Distanser
8-ball

9-ball

10-ball

14-1

Vinnarsida

Förl.sida

Vinnarsida

Förl.sida

Vinnarsida

Förl.sida

SPT1000

7

6

9

8

7

6

Vinnarsida

Förl.sida

SPT500

6

5

7

6

6

5

SPT250

5

4

6

5

5

4

75

75

SPT125

4

3

5

4

4

3

50

50

975 kr

§2.6 Berättigad till start
SPT1000
SPT500

SPT250

SPT125
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Alla, se punkt 5.1
1. Ej rankad topp 32.
2. Inte fått mer än 500 SPT poäng på en enskild tävling den
innevarande och hela den föregående säsongen (högsta placering
får vara 5:a på SPT1000 eller sämre).
1. Ej rankad topp 96.
2. Inte fått mer än 250 SPT poäng på en enskild tävling den
innevarande och hela den föregående säsongen (högsta placering
får vara 5:a på SPT500, 33:a på SPT1000, eller sämre).
3. Ej rankad topp 32 de senaste 5 säsongerna.
1. Ej rankad topp 160.
2. Inte fått mer än 125 SPT poäng på en enskild tävling den
innevarande och hela den föregående säsongen (högsta placering

får vara 5:a på SPT250, 33:a på SPT500, 49:a på SPT1000, eller
sämre).
3. Ej rankad topp 96 de senaste 5 säsongerna.
Det är föreningens ansvar att spelare som deltar i Swedish Pool Tour är anmäl i
den SPT klass/klasser som motsvarar spelarens nivå eller högre.
För de spelare där det saknas underlag i form av tidigare resultat på SPT ska
nivån bedömas utifrån resultat på klubbtävlingar, jämförelser med andra spelare
i föreningen, eller andra jämförbara källor. Till exempel; en spelare som spelar
på elitnivå i andra länder eller tävlar på internationell nivå såsom Eurotour, bör
spela på elitnivå även i Sverige, dvs. SPT1000.
Det är också spelarens ansvar att utreda i BiljardOnline om han eller hon är
berättigad till start. Om det upptäcks att en anmäld spelare inte har varit
berättigad till start diskvalificeras spelaren från tävlingen, eventuella intjänade
SPT-poäng tas bort och eventuella priser återlämnas. Anmälningsavgiften
återbetalas ej. Poolkommittén kan besluta om att en spelare får delta i en enskild
tävling eller flera tävlingar trots att denne inte uppfyller kraven ovan, om
särskilda skäl såsom långvarig frånvaro från spel, skada, sjukdom och dylikt
föreligger. Det är föreningen (inte spelaren själv) som ska ansöka om dispens via
e-post senast en vecka före tävlingsstart. Dispens efter att tävlingen har spelats
och det har upptäckts att en spelare inte har varit berättigad till start i efterhand
kan ej ges.
Tävlingar i klassen SPT1000 är av typen ”Open” vilket innebär att spelare som ej
är svensk medborgare och ej bosatt i Sverige är undantagna §5 i de
Grengemensamma tävlingsbestämmelserna.

§2.7 SPT Rankingsystem
Rankingsystemet är ett roterande system vilket innebär att det är en
rättvis ranking året om. När en tävling spelas ersätter den motsvarande tävling
föregående år i systemet. Du som spelare räknar dina sex högsta poäng tagna i
de tävlingar som är inkluderade i den senaste uppdateringen av rankinglistan.
Vid lika antal poäng avgörs placering i följande ordning:
1. Bästa högsta poäng,
2. Bästa lägsta poäng,
3. Poängsnitt
Poängsnitt räknas utifrån totalt antal intjänade poäng de senaste 9 omgångarna
delat med antalet spelade tävlingar.
Om det fortfarande inte kan särskiljas delar de placeringen.

§2.8 Poängfördelning
Poängen fördelas enligt följande schema:
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Poängfördelning Swedish Pool Tour
SPT1000
SPT500
SPT250
SPT125
1 000
500
250
125
800
400
200
100
600
300
150
75
500
250
125
60
400
200
100
45
300
150
75
30
200
100
50
20
100
50
25
10
50
25
10
5

1
2
3
5
9
17
33
49
65

Match om tredje pris skall ej spelas. Båda förlorande semifinalisterna placeras på
tredje plats.

§2.9 Startavgifter
Startavgifter för säsongen 2018-2019 är enligt följande:
SPT1000
SPT500
SPT250
SPT125

800
500
300
120

kr
kr
kr
kr

100 kr per startande går till arrangerande förening. Resterande medel efter att
priser och premier har delats ut betalas in till Svenska Biljardförbundet senast
sju dagar efter avslutad tävling.
För SPT125 ska arrangören välja och dela ut mindre priser såsom pokaler,
presentkort, medaljer, diplom som bekostas av startavgifter. Inga medel ska
betalas in till Svenska Biljardförbundet.

§2.10 Priser och premier
Fördelning priser och premier
SPT1000
SPT500
Plac
8 000 kr
3 000 kr
1
4
000
kr
1 500 kr
2
2 500 kr
1 000 kr
3
1
500
kr
500 kr
5
800 kr
0 kr
9

SPT250
2 000 kr
1 000 kr
500 kr
0 kr
0 kr

SPT125
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Prispengar garanteras vid minst 20 startande i SPT250 och SPT500 samt minst
40 startande i SPT1000. Vid lägre deltagarantal justeras prispengarna nedåt i
första hand genom att lägsta nivån tas bort (9or i 1000, 5or i 500 och 3or i 250).
Och i andra hand genom en proportionell minskning av premier på alla nivåer.
Till vinnaren av Swedish Pool Tour tilldelas en vandringspokal och en eventuell
premie beroende av det ekonomiska resultatet av SPT-touren, som delas ut i
samband med SBF-banketten (ordnas vid SM, Förbundsstämman, eller annan
tidpunkt som bestäms av Svenska Biljardförbundets styrelse).
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§3 43+ Tour
§3.1 Giltig tävling
Samma regler som för SPT, se §2.1

§3.2 Spel och starttider
43+ Tour omfattar 4 tävlingar och 4 SM tävlingar (14-1, 9-ball, 8-ball, 10-ball)
Spel som spelas i både 43+ Tour och SM är 14-1, 9-ball, 8-ball, 10-ball; i den
ordningen.
Starttiden är 10:00. Dispens kan sökas för tidigareläggning av starttiden till i
första hand till klockan 9:00.

§3.3 Tävlingsform
Samma regler som för SPT, se §2.3

§3.4 Seedning och lottningsförfarande
Samma regler som för SPT, se §2.4

§3.5 Distanser
8-ball

9-ball

10-ball

14-1

Vinnarsida

Förl.sida

Vinnarsida

Förl.sida

Vinnarsida

Förl.sida

Vinnarsida

Förl.sida

43+

6

5

7

6

6

5

75

75

43+ SM

6

6

7

7

6

6

75

75

975 kr

§3.6 Berättigad till start
Berättigad till start är alla spelare födda 1976 eller tidigare.

§3.7 Rankingsystem
43+ Tour är en separat serie som använder samma ranking principer och regler
som Swedish Pool Tour, se §2.7, men med annan poängfördelning, se §3.8.

§3.8 Poängfördelning
1
2
3
5
9
17
33
49
65

1000
800
700
600
500
400
300
200
100

§3.9 Startavgifter
Startavgifter för säsongen 2018-2019 är 500 kronor, för både 43+ och 43+ SM.
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80 kr per startande går till arrangerande förening och 33% av resterande medel
går till en pott för kostnader för deltagande i EM Senior/Ladies, för de 4 bäst
rankade herrar och 1 bäst rankade dam.

§3.10 Priser och premier
Vid 43+ tävlingar fördelas prispengarna av startavgifterna enligt följande, efter
det att arrangörens behållning samt 33% till startavgifter till EM är avdragna:
1:a
2:a
3:e
3:e

plats
plats
plats
plats

ca
ca
ca
ca

50%
25%
12,5%
12,5%

Exakt summa presenteras på BiljardOnline.se i samband med att lottningen
publiceras.
Till vinnarna av SM tävlingar tilldelas medaljer.
Till vinnaren av 43+ Touren tilldelas en vandringspokal. Vandringspokalen
tilldelas vid SBF-banketten som sker årligen i samband med SM,
Förbundsstämman, eller annan tidpunkt som bestäms av Svenska
Biljardförbundets styrelse.

§4 Svenska Mästerskapen
§4.1 Discipliner
Svenska Mästerskapet Herr och Dam anordnas i disciplinerna 8-ball, 9-ball och
10-ball. Om möjligt anordnas SM i samband med Riksidrottsförbundets SMvecka. I det fallet behåller SBF rätten att ändra antalet kvalificerade spelare.

§4.2 Tävlingsform
Svenska Mästerskapet Herr och Dam tillämpar enkelcup.

§4.3 Seedning och lottningsförfarande
Vid SM är regerande Mästare i respektive disciplin förstaseedad, silvermedaljör
andraseedad och bronsmedaljörer seedade tre-fyra (ordning bestäms efter
gällande ranking), därefter följer senast publicerade rankinglista.
25% av startfältet seedas, antalet skall avrundas upp till närmaste av följande
antal: 4, 8, 16, eller 32.
I övrigt gäller samma regler för lottning som i Swedish Pool Tour, se §2.4

§4.4 Distanser
SM Herr: 8-ball till 8, 9-ball till 9 och 10-ball till 8.
SM Dam: 8-ball till 6, 9-ball till 7 och 10-ball till 6.
Distanserna kan komma att justeras beroende på särskilda förutsättningar i
samband med att SM anordnas under SM-veckan.

8

§4.5 Berättigad till start
SM Herr

SM Dam

De 32 högst rankade herrarna efter säsongens sista deltävling av
Swedish Pool Tour som uppfyller krav i de Grengemensamma
tävlingsbestämmelserna.
De 8 högst rankade damerna efter säsongens sista deltävling av
Swedish Pool Tour som uppfyller krav i de Grengemensamma
tävlingsbestämmelserna.

Ifall kvalificerade spelare anmäler frånvaro tillfrågas nästkommande spelare på
rankingen som uppfyller krav i de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna.
När slutliga deltagarlistan har publicerats senast två dagar innan tävlingens start,
stängs registreringsprocessen och inga andra spelare kan ersätta frånvarande
spelare.

§4.6 Startavgifter
Startavgifter för SM Herr och SM Dam är 300 kronor per disciplin.

§4.7 Priser och premier
Vid SM-tävlingarna utgår priser i form av pokaler, medaljer och plaketter, som
delas ut antingen direkt efter tävlingarnas slut, eller i samband med SBF
banketten som sker årligen i anslutning till SM, Förbundsstämman, eller annan
tidpunkt som bestäms av Svenska Biljardförbundets styrelse.
Prispengarna i SM bestäms utifrån säsongens överskott från inbetalda
spelavgifter för SPT. Således är prispengarna vid SM-tävlingarna inte
garanterade utan direkt beroende av det ekonomiska resultatet för SPT touren.
Nivåer publiceras på BiljardOnline senast 2 dagar innan tävlingen startar.

§5 Svenska Mästerskapen i 14:1
§5.1 Särskilda regler för 14:1 SM
Svenska Mästerskapen i 14:1 för herrar och damer anordnas som en ”Open”
tävling där alla spelare som uppfyller kraven i de Gemensamma
Tävlingsbestämmelserna får delta. Spelformen, distanser, startavgifter, priser
och premier bestäms i samråd med tävlingsarrangören.

§6 Swedish Team Cup (Lag-SM)
§6.1 Berättigad till start
För att få starta i Lag-SM måste föreningen ha betalat sin medlemsavgift och
startavgift inom angiven tid, samt sett till att alla spelare i laget är medlemmar i
föreningen innan start av den första omgången. Om en spelare har spelat utan
att vara registrerad medlem i föreningen kommer laget diskvalificeras samt
föreningen att bötfällas. Spelare ingående i laget måste uppfylla §26 i Svenska
biljardförbundets Grengemensamma tävlingsbestämmelser.
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§6.2 Discipliner
En lagmatch består av tre enskilda matcher, två singelmatcher i 8-ball och 10ball, samt en dubbelmatch (scotch double) i 9-ball.
Vid scotch double spelar spelarna varannan stöt genom hela matchen. Om
spelare ett gör poängbollen spränger spelare två i nästa upplägg.
Anmälda lag delas in i grupper på 5-6 lag per grupp i omgång 1; 6 lag i omgång
2; samt 8 lag i den tredje och sista omgången, SM-finalen. Alla möter alla i
gruppen. En vinst i en lagmatch ger 2 poäng och förlust ger 0 poäng. Om två lag
hamnar på lika många lagvinster avgör inbördes möte. Om fler än två lag
hamnar på lika många lagvinster avgör kvoten. Kvoten beräknas enligt följande:
Antal vunna enskilda matcher, minus antal förlorade enskilda matcher. Denna
summa delas sedan i antalet spelade enskilda matcher. Om inte heller detta
skulle kunna fälla ett avgörande beräknas kvoten på antal gjorda poäng i
samtliga enskilda matcher (både 8-ball, 9-ball och 10-ball). I fallet då två lag
fortfarande inte går att skilja åt avgör lottning.

§6.3 Tävlingsform
-

1:a omgången

Grupper med max 6 lag i varje, som delas in så geografiskt nära som möjligt. I
den mån det går skall det undvikas att lag från samma klubb hamnar i samma
grupp. Antalet grupper kan variera beroende på antalet anmälda lag. Arrangör
för omgång 1 skall ha minst sex bord och sammandraget skall genomföras på en
dag.
-

2:a omgången

Totalt 24 lag fördelat på 4 spelplatser med 6 lag i varje grupp. Om något lag som
har kvalat in till 2:a omgången drar sig ur så ersätts det med det lag som har
bästa kvoten men inte gick vidare från omgång 1. Arrangör för omgång 2 skall
ha minst nio bord och sammandraget skall genomföras på en dag.
-

3:e omgången

Åtta lag (de två bästa lagen i varje grupp efter andra omgången) deltar i 3:e
omgången (slutspelet). Om något lag som har kvalat in till slutspelet drar sig ur
ersätts det med det lag som har bästa kvoten men inte gick vidare från omgång
2. Arrangör som ansöker om lagsammandrag för omgång 3 skall ha minst tolv
bord. Sammandraget för omgång 3 skall genomföras på två dagar. Här har
regerande mästarna förtur till att arrangera om förutsättningarna med antal bord
finns.
Lagen som tar sig till omgång 2 seedas efter tidigare resultat.
Laguppställning:
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-

-

Ett lag anmäler fyra eller fem spelare, senast tre dagar innan första
tävlingsdagen.
Fyra spelare får delta i en och samma lagmatch. Laget kan göra byten
(den eventuella femte anmälda spelaren) mellan lagmatcherna.
Ett lag kan komma till start med endast tre spelare, då lämnas WO i en av
singelmatcherna. En spelare kan endast spela en match mot samma
motståndarlag och omgång.
Ett lag kan byta ut en spelare inför omgång 2 och ytterligare en spelare
inför omgång 3. Dessa får ej ha representerat ett annat lag i de tidigare
omgångarna, och får ej ha bytt klubb mellan omgångarna.

Det är således minimalt 3 spelare och maximalt 7 spelare som får spela för ett
lag genom alla tre omgångar.
Under ett sammandrag måste samtliga spelare som deltar i spel någon gång
delta i dubbelspelet. Detta gäller även den femte spelaren (reserven) ifall byten
görs under omgången. Om inte detta görs så anses lagets alla matcher som
förlorade.
Varje lag skall ha en ansvarig lagkapten. Lagkaptenen ska skicka
laguppställningen till poolkommittén senast tre dagar innan omgång 1.
Eventuella ändringar inför omgång 2 och 3 ska meddelas poolkommittén senast
tre dagar innan respektive omgång.
Det lag som vinner omgång 3 är Svenska Mästare.

§6.4 Startavgifter
Startavgiften är 1200:- per lag och omgång.
Ersättning arrangör:

Omgång 1 – 2000 kr
Omgång 2 – 2000 kr
Omgång 3 – 3000 kr

§6.5 Distanser
8-ball

9-ball

10-ball

Omgång 3

7

9

7

Omgång 2

6

7

6

Omgång 1

6

7

6

§6.6 Priser och Premier
Vid SM-tävlingarna utgår priser i form av premier, pokaler, medaljer och
plaketter, som delas ut antingen direkt efter tävlingarnas slut, eller i samband
med SBF-banketten som sker årligen i anslutning med SM, Förbundsstämman,
eller annan tidpunkt som bestäms av Svenska Biljardförbundets styrelse.
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Prispengarna i Lag-SM bestäms utifrån säsongens överskott från inbetalda
lagavgifter. Således är prispengarna vid Lag-SM tävlingarna inte garanterade
utan direkt beroende av det ekonomiska resultatet för tävlingen. Nivåer bestäms
och publiceras på BiljardOnline senast 2 dagar innan tävlingen startar.

§7 Youth 8-ball Cup (Ungdoms-SM)
Youth 8-ball Cup, tillika Ungdoms-SM, anordnas en gång årligen för pojkar och
flickor under 18 år.
Alla deltagare måste vara medlemmar i en till det Svenska Biljardförbundet
ansluten biljardförening för att kunna delta i Ungdoms-SM.
Varje deltagande skola och fritidsgård kan anmäla max 4 lag med 2 spelare i
varje lag. Det finns fyra klasser: U18 Lag, U18 Tjejer, U18 Killar samt U16 Killar.
I lagspelet kan man mixa deltagare från alla klasser. Skolor/fritidsgårdar som vill
anordna egna kvaltävlingar kan kontakta poolkommittén för hjälp med
organisering av detta.
Anmälan till finalen görs senast den 1:a februari. Ifall fler än 32 lag är anmälda
anordnas regionala kvaltävlingar på upp till maximalt fem orter.
Lagspelet spelas som enkelcup och singelturneringen som dubbelcup.
Anmälningsavgiften är 150 kr per lag, eller 100 kr per spelare, som faktureras till
skolan eller fritidsgården från Biljardförbundet. Avgiften för alla anmälda lag och
spelare måste betalas även om de inte kommer till start. Resa och logi bekostas
av deltagarna själva.

§8 Uttagning till Internationellt spel

För uttagning till internationellt spel där Sverige har platser knutna till SBF tas
spelare ut enligt följande:
1. Regerande mästare i det EM eller VM som uttagningen gäller.
2. Poolkommittén utser övriga antal deltagare som Sverige har ansökt om till
tävlingen.
3. För U15, U19 och U23 EM tar poolkommittén ut det antal spelare som
Sverige har ansökt om.
4. Slutrankingen i serien 43+ avgör uttagningar för 43+ EM (Seniors &
Ladies). De åtta högst rankade herrarna och två högst rankade damerna
får representera Sverige i EM. De 4 högst rankade herrarna och den högst
rankade damen delar på den pott som ackumulerats för ändamålet.
Lagkaptenen utser vilka spelare ska delta i lagspelet.
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§9 Tillägg till WPA Rules and Regulations samt de Grengemensamma
tävlingsbestämmelserna
§9.1 Upplägg
Följande tillägg används till de godkända metoderna för upplägg i av Svenska
Biljardförbundet sanktionerade tävlingar:
9-ball upplägg: Nian ska läggas på pricken. (SBF följer EPBFs regelverk och
således fortsätter vi lägga nian på pricken trots ändringar WPA har gjort inför
den kommande säsongen).
Triangel: Spelare lägger upp till sig själv (ej 14-1), motståndare har rätt att
kontrollera upplägget innan öppningsstöt genomförs.
Magic Rack: Ska användas i disciplinerna 8-ball, 9-ball och 10-ball.
Bordet skall märkas upp så Magic Rack lätt kan placeras rakt och i rätt
höjd.
Spelarna kan komma överens att lägga upp bollarna åt varandra innan
matchen startar. Ifall minst en spelare vill lägga upp åt sig själv resulterar
detta i rack your own.
Spelare har också rätt att byta till rack your own även under en pågående
match.
Notera att det är förbjudet att manipulera upplägget. Vid upptäckt av
försök till manipulering bör detta anmälas till tävlingsledningen.
Tävlingsledaren bör varna spelare och förtydliga regelverket i första hand,
och diskvalificera vid upprepade överträdelser.
Efter öppningsstöten skall Magic Rack flyttas från bordet av domaren. Om
matchen spelas utan domare skall den spelare som står på tur att stöta
flytta Magic Rack från bordet. Om det inte föreligger några hinder kan
spelaren vid bordet flytta densamma utan att motståndaren har något att
invända. Om en eller flera bollar hindrar borttagande spelar man vidare
tills det att Magic Rack kan flyttas från bordet utan att störa några bollar.
Efter borttagande måste Magic Rack placeras på en sådan plats att den
inte kan komma i kontakt med några bollar på bordet eller vallen. Om det
skulle inträffa är stöten att betrakta som en foul med redskap.

Shot-clock: Tävlingsarrangören bestämmer om användning av shotclock

utifrån tävlingens förutsättningar, dvs. beroende på deltagarantal, antalet bord,
antalet funktionärer och hallens eventuella tidsramar. Shotclock är således inget
krav, utan skall användas i de tävlingarna där arrangören anser det nödvändigt
för tävlingens fortskridande.
Tävlingsledningen ska informera spelarna om användning av shotclock i
turneringen, vare sig man väljer att använda shotclock vid alla matcher, vissa
rundor eller avser eventuellt använda shotclock i enstaka matcher.
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I de fallen shotclock används i enstaka matcher ska följande kriterier gälla:
- Om enstaka matcher startar mer än 30 minuter efter schemat.
- Om hälften av möjliga poängen inte nås innan hälften av för matchen
utsatt tid.
Regler för tidtagning är som följer:
- Första stöt efter sprängning: 60 sek. i 8-ball, 30 sek. övriga spel.
- Stöttid: 30 sek/stöt.
- Extension: 30 sek.
- Antal extension/rack: 1 st.
Notera även följande:
- Tävlingsledningen kan under tävlingens gång införa shotclock enligt
principerna ovan även om det inte ursprungligen var planerat; ifall
tävlingen är försenad och förutsatt att spelarna informeras på ett tydligt
sätt. Allt för stora skillnader i villkoren för olika matcher bör undvikas, så
ett beslut om shotcklock i en enstaka match bör resultera i att shotclock
tillämpas i därefter kommande matcher som uppfyller samma kriterier, om
så är möjligt avseende tävlingsledningsresurser.
- Shotclock får ej införas under pågående frame/lägg. Tillämpning sker
mellan matcher eller mellan frame/lägg.
- Shotclock kontrolleras utav en av tävlingsledningens utsedd person.
- Timer i form utav telefon/tidtagarur eller motsvarande är ett krav.
- Stöttiden startar så fort köbollen är stilla.
- Vid 10 sekunder kvar utav stöttiden skall tidhållaren utropa "time", för att
stötande spelare skall veta hur lång tid som är kvar. När tiden är ute
utropas "foul". Tidhållaren skall utropa ”time” vid exakt tidpunkt även om
spelaren är i processen att stöta.
- Köbollen måste ha satts i rörelse på ett korrekt sätt inom stöttiden.
- Ifall stöten ej är gjord före tidens utgång, anses detta vara en foul.
- Ifall köbollen sätts i rörelse efter tidsangivelsen, hanteras detta som en
foul, och ingen återplacering utav eventuellt påverkade bollar görs;
förutom i fall poängbollen sänks. Då placeras poängbollen på pricken.

§9.2 3-poängsregeln
I 9-ball tillämpas 3-poängsregeln. Totalt skall minst tre nummerbollar passera
kvarterslinjen. Gjorda bollar räknas som passerade över kvarterslinjen. Där
någon del av bollen skär kvarterslinjen räknas den som passerad. Om spelaren
som gör öppningsstöten ej uppfyller ovanstående sker följande:
1. Om boll nummer nio gått i hål skall den återplaceras på prick innan spelet
fortsätter.
2. Motståndaren får välja att acceptera bordet som det ligger och spela
vidare eller överlåta bordet till spelaren som gjort öppningsstöten.
3. Om motståndaren väljer att spela får denne inte göra en push-out. Endast
spelaren som gjort öppningsstöten får använda push-out.

§9.3 Touché
I av Svenska Biljardförbundet sanktionerade tävlingar tillämpas följande regel
gällande touché. Allt vidrörande av bollar med redskap eller kroppsdelar, ej
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kläder, bedöms som foul. Motståndaren skall göra spelaren uppmärksam på om
kläder är nära att vidröra bollar innan stöt. Om tveksamma situationer uppstår
skall tävlingsledare tillkallas innan stöten utföres om foul skall kunna dömas.

§9.4 Time-Out
I av Svenska Biljardförbundet sanktionerade tävlingar tillämpas ingen time-out.
Spelare har endast rätt i sin egen öppningsstöt att utföra ett toalettbesök per
match. Vid enstaka evenemang kan Svenska Biljardförbundet besluta om andra
regler för detta.

§9.5 Undantag
SPT125 undantas regelverket för tävlingsklädsel och 3-poängsregeln för
sprängningar i 9-ball.
SPT250 undantas regelverket för 3-poängsregeln för sprängningar i 9-ball.
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