
   SDLPP:n Juniori Rankingkilpailukausi 2021-2022 

 

Kilpailukausi ja Kausipalkinnot: 

SDLPP:n Juniorirankingpisteitä jaetaan PM-kisojen singelisarjoista sekä SDLPP:n rankingkilpailuista. 

Rankingkilpailuja järjestetään piirin rankingkisojen yhteydessä sekä erikseen vain juniorikisoina. Pisteistä 

jaetaan kilpailukauden 1.7.-30.6. ajan. Osallistumisoikeus on kaikilla niillä, jotka kilpailukauden 

alkamisvuonna täyttävät enintään 21 vuotta. Kauden loputtua parhaat palkitaan kausipalkinnoilla, 

edellyttäen että kauden aikana junioreiden kisoja on pidetty vähintään 10 kertaa: 

 

Juniorien Rankinglistan palkinnot: 1. 80€ 2. 40€ 3. 20€. 

 

Rankinglistat: 

SDLPP:n virallinen juniorit-rankinglista löytyy piirin sivuilta, www.sdlpp.fi. 

Rankinglistalla tasapisteissä olevien paremmuuden ratkaisee se, kenellä pelaajista on enemmän parempia 
sijoituksia. Ellei tämäkään tuo paremmuutta, ratkaistaan se arvalla. 
 
Pelaajien sijoittaminen SDLPP:n Juniori-rankingkisoissa: 

PM 501 singelisarjassa pelaajat sijoitetaan SDL-listan mukaan. 

Muutoin Juniori sarjoissa ei sijoiteta pelaajia. 

 

Rankingpisteet: 

SDLPP:n rankinpisteitä jaetaan PM- ja Rankingkisoista (Junioreiden Rankingpistetaulukko). 

Pisteisiin on oikeutettuja SDLPP:n lisenssiheittäjät sekä kaikki kerhottomat pelaajat. 

 

 

SDLPP Rankingkilpailut 
Pelimuodot: 

Pelimuoto Jun 501/5, semifinaalit ja finaali 501/7 

Osallistumismaksut: 

10€/ heittäjä 

Palkintosummat: 

Jun 80€ (40€, 20€, 10€). 

(%-palkinnot kaikki ulos periaatteella, mikäli on alle 8 heittäjää.) 

 

Kirjaaminen: 

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

sekä hävityn pelin jälkeen. 

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 

http://www.sdlpp.fi/


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. 

-Palkinnot. 

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

 

Kisojen järjestämis-/myöntämiskriteerit: 

Perusajatuksena junioreiden PM- ja rankingkisojen järjestämisessä on kilpailujen järjestäminen muiden 

kisojen yhteyteen sekä erikseen pidettäväksi junioreiden omina kisoina. 

Kisat myöntää Sdlpp:n hallitus. 

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

 

Tulokset: 

Tulokset on ilmoitettava kokonaisuudessaan kisasta viimeistään seuraavana päivänä SDLPP:lle 

info@sdlpp.fi. 

 

SDLPP pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. 

mailto:info@sdlpp.fi

