
   SDLPP:n Rankingkilpailukausi 2021-2022 

 

Kilpailukausi ja Kausipalkinnot: 

SDLPP:n rankingpisteitä jaetaan PM-kisojen singelisarjoista sekä SDLPP:n rankingkilpailuista. Pisteistä 

kilpaillaan kilpailukauden 1.7.-30.6. ajan ja kauden loputtua parhaat palkitaan SDLPP:n kausipalkinnoilla: 

Avoimen listan palkinnot:  1. 300€ 2. 200€ 3. 100€. 

Naisten listan palkinnot: 1. 200€ 2. 100€ 3. 50€. 

Rankinglistat: 

SDLPP:n viralliset rankinglistat: Avoin (As) ja Naiset (Ns) löytyy piirin sivuilta, www.sdlpp.fi. 

Nykyiset rankinglistat nollataan 1.7.2021 ja samalla siirrytään kahden (2) kilpailukauden mittaiseen 

listaamistapaan. Tulevalla rankinglistalla pisteet poistetaan viimeistään 25kk:n kuluttua kisasta, jollei uutta 

tai korvaavaa rankingkisaa ole jo aikaisemmin ehditty järjestää. 

Rankinglistalla tasapisteissä olevien paremmuuden ratkaisee se, kenellä pelaajista on enemmän parempia 
sijoituksia. Ellei tämäkään tuo paremmuutta, ratkaistaan se arvalla. Paremmuuksia tasapisteissä ei 
kuitenkaan lasketa, ellei sillä ei ole merkitystä pelaajien sijoittamiseen tai kausipalkintoihin (As 16 parasta ja 
Ns 8 parasta).  
Pelaajien sijoittaminen SDLPP:n rankingkisoissa: 

Kaudella 21/22 pelaajien sijoittaminen aloitetaan vasta PM501- kisoissa!!! 

PM 501 singelisarjoissa (As, Ns, Sen ja Jun) pelaajat sijoitetaan SDL-listan mukaan. 

PM-tasoituskisassa ei sijoiteta ketään ja muissa Pm-sarjoissa SDLPP:N listojen mukaan. 

As-Rankingsarjassa sijoitetaan SDLPP:n rankinglistalta 8 pelaajaa kun kilpailussa on yli 64 osallistujaa, 

muutoin 4 pelaajaa. 

Ns-Rankingsarjassa sijoitetaan SDLPP:n rankinglistalta 4 pelaajaa kun kilpailussa on yli 16 osallistujaa, 

muutoin 2 pelaajaa. 

Rankingpisteet: 

SDLPP:n rankinpisteitä jaetaan singelisarjoissa PM- ja Rankingkisoista pistetaulukon mukaisesti. 

 

 
 

Lisäksi sijoittamattomalla pelaajalla on mahdollisuus saada Päänahkapiste (1 rankingpiste), kun hän 

onnistuu pudottamaan sijoitetun pelaajan kisassa. 

Mikäli rankingkisoissa pisteille sijoittunut ei ole SDLPP:n lisenssipelaaja, pisteet eivät siirry tuloslistalla 

seuraavalle, vaan ne jäävät jakamatta. 

Rankingpisteitä ei jaeta takautuvasti pelaajan liittyessä myöhemmin kuin 31.8 johonkin pohjoisen piirin 

kerhoon.  

SDLPP Rankingkilpailut 
Pelimuodot: 

Pelimuoto AS ja NS 501/5, semifinaalit 501/7 ja finaali 501/9 

SDLPP Rankingpistetaulukko:

Kilpailu/Sijoitus 1. 2. 3.-4. 5.-8. 9.-16. 17.-32. 33.-64.

PM-Kisat:

501 As/Ns, Tas. 16p 12p 8p 6p 4p 2p 1p A-Kategoria

Muut PM-sarjat 12p 8p 6p 4p 2p 1p B-Kategoria

SDLPP rankingkisat:

As Yli 40 os. 12p 8p 6p 4p 2p 1p B-Kategoria

As enint. 40 os. 8p 6p 4p 2p 1p C-Kategoria

Ns Yli 8 os. 12p 8p 6p 4p 2p 1p B-Kategoria

Ns max 8 os. 8p 6p 4p 2p 1p C-Kategoria

http://www.sdlpp.fi/


Osallistumismaksut: 

AS ja NS 20€/ heittäjä (juniorit alle 18 vuotta ilmaiseksi ja 18-21 vuotta 10€). 

Palkintosummat: 

AS 500€ (200€, 100€, 50€, 25€). 

NS 160€ (80€, 40€, 20€). 

 

 

Kirjaaminen: 

Pelaajalla on velvollisuus kirjata ”ensimmäinen peli” kilpailun alussa kilpailun järjestäjän näin määrätessä 

sekä hävityn pelin jälkeen. Kirjaamatta jättämisestä seuraa pelaajan hylkäys ja rikemaksu 20€. Maksu 

peritään kerhoilta. 

Pukukoodi: 

Pukeutumissääntö on aina PM-kisoissa voimassa, rankingkisoissa kilpailun järjestäjä voi päättä asiasta. 

Tällöin kisailmoituksessa tulee mainita: SDL-pukukoodi käytössä tai Kilpailuissa tulee käyttää peliasusteena 

dartsiin sopivaa paitaa sekä suoria housuja/hametta koko kilpailun ajan. Järjestäjällä on oikeus estää 

pelaajan osallistuminen peleihin, mikäli pukeutumisohjeita ei noudateta. 

Muilta osin noudatetaan SDL:n yleisiä kilpailusääntöjä. 

 

Rankingkisojen hakeminen, myöntäminen ja tulosten ilmoittaminen 
Kilpailuhakemus:  

Kilpailuhakemus lähetetään kirjallisesti SDLPP:lle info@sdlpp.fi  

Hakemus on vapaamuotoinen mutta siinä tulee olla vähintään seuraavat asiat mainittuna: 

-Haettava kilpailu 

-Kilpailun nimi, aika ja paikka. 

-Pelimuodot, osallistumismaksut ja rekisteröintiajat sarjoihin. 

-Kilpailussa käytettävissä olevien taulujen määrä. 

-Järjestävä kerho, yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköposti. 

-Kisojen pitopaikka ja osoite. 

-Palkinnot. 

-Onko jaossa SDL:n pienten kisojen pisteet. Kerhot hakevat ja maksavat itse SDL:n pisteisiin vaadittavan 

kilpailukalenteri maksun 15€. 

Lisäksi on syytä mainita muut kilpailuun liittyvät oleelliset tiedot ja erityisehdot! 

 

Kisojen järjestämis-/myöntämiskriteerit: 

Perusajatuksena PM- ja rankingkisojen myöntämisessä on kokemus kilpailujen järjestämisessä, alueellinen 

jakautuma, kisapaikan ominaisuudet kisan järjestämiselle (taulumäärä, riittävästi istuinpaikkoja jne) 

SDLPP:n rankingkisoja ei voida myöntää SDL:n rankingkilpailujen tai SM-tason kilpailujen kanssa 

samanaikaisesti. Kisat myöntää Sdlpp:n hallitus. 

Kisajärjestäjä velvoitetaan toimittamaan kisailmoitus pdf:nä osoitteeseen: info@sdlpp.fi 

 

Tulokset: 

Tulokset ja mahdolliset päänahka pisteiden saajat on ilmoitettava kokonaisuudessaan kisasta seuraavana 

päivänä SDLPP:lle info@sdlpp.fi sekä SDL (liigasihteeri.sdl@gmail.com) mikäli kisalle on haettu 

valtakunnalliset pienten kisojen pisteet 

 

SDLPP pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. 
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