
   SDLPP:n Rankingkilpailukausi 2022-2023 
 
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€. 
Juniorien listan palkinnot: 1. 80€ 2. 40€ 3. 20€. 
 
Rankinglistat: 
SDLPP:n viralliset rankinglistat: Avoin (As), Naiset (Ns) ja Juniorit (Jun) löytyy piirin www-sivuilta, 
www.sdlpp.fi. 
Nykyiset rankinglistat nollattiin 1.7.2021 ja samalla siirryttiin kahden (2) kilpailukauden mittaiseen 
listaamistapaan avoimen ja naisten listan osalta. Kilpailukauden alusta (1.7.) alkaen pelaaja voi kerryttää 
rankingpisteitä takautuvasti vain, mikäli suorittaa SDL:n kilpailulisenssin (ei kertalisenssi), johonkin pohjoisen 
piirin kerhoon ennen kauden ensimmäistä sm-liigakierrosta. 
Pelaajan vaihtaessa piiriä, kaikki pisteet nollataan rankinglistalla. 
Rankinglistalla vanhat pisteet poistetaan viimeistään 25kk:n kuluttua kisasta, jollei uutta tai korvaavaa 
rankingkisaa ole jo aikaisemmin ehditty järjestää. 
Junioreiden rankingkisoissa pisteisiin on oikeutettuja SDLPP:n lisenssiheittäjät sekä kaikki muut kerhottomat 
pelaajat. 
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: 
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. 
Junioreiden rankingsarjoissa ei sijoiteta pelaajia. 
Rankingpisteet: 
SDLPP:n rankinpisteitä jaetaan singelisarjoissa PM- ja Rankingkisoista pistetaulukon mukaisesti. 
 

 
 

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



Sijoittamattomalla pelaajalla on mahdollisuus saada Päänahkapiste (1 rankingpiste), kun hän onnistuu 
pudottamaan sijoitetun pelaajan kisassa. 

Mikäli As- ja Ns- rankingkisoissa pisteille sijoittunut ei ole SDLPP:n lisenssipelaaja, pisteet eivät siirry 
tuloslistalla seuraavalle, vaan ne jäävät jakamatta. 

 

SDLPP Rankingkilpailut 
Sarjat: 
PM- ja Rankingkisojen (Avoin ja Naisten sarjat) yhteydessä järjestäjällä on aina velvollisuus järjestää myös 
Junioreiden Ranking-sarja sekä mahdollistaa junioreiden osallistuminen myös avoimeen tai naisten sarjaan. 
Erikseen järjestettävät junioreiden rankingkisan myöntää Sdlpp:n hallitus erillisten hakemusten perusteella. 
Pelimuodot: 
AS ja NS 501/5, semifinaalit 501/7 ja finaali 501/9 
Jun 501/5 ja finaali 501/7 
Osallistumismaksut: 
AS ja NS 20€/ heittäjä (juniorit alle 18 vuotta ilmaiseksi ja 18-21 vuotta 10€). 
Juniorisarjat 10€/heittäjä. 
Ennakkoilmoittautumisen ja -maksamisen ollessa mahdollista, jälki-ilmoittautumisesta ja paikan päällä 
maksamisesta voidaan periä enintään 5€:lla korotettu osallistumismaksu/ sarja. Maksu jää kilpailun 
järjestävälle taholle. 
 
Palkintosummat: 
AS 500€ (200€, 100€, 50€, 25€). Mikäli osallistujia 32 tai alle, jää 5.-8. sijat palkitsematta. 
NS 160€ (80€, 40€, 20€). 
Jun 80€ (40€, 20€, 10€). (%-palkinnot kaikki ulos periaatteella, mikäli on alle 8 heittäjää.) 
Kilpailun järjestäjän päätöksellä palkintosummat voidaan maksaa myös pelaajien tileille. Tästä on oltava 
maininta kilpailuilmoituksessa. 
 
Kirjaaminen: 
Pelaajalla on velvollisuus kirjata ”ensimmäinen peli” kilpailun alussa sekä hävityn pelin jälkeen, kilpailun 
järjestäjän näin määrätessä (koskee myös finaalin kirjausta). Kirjaamatta jättämisestä seuraa 
automaattisesti pelaajan hylkäys, palkinnon ja pisteiden menetys kyseisestä sarjasta sekä rikemaksu 20€. 
Sdlpp perii maksun pelaajan kerholta. Pelaaja on sdlpp:n asettamassa pelikiellossa, kunnes rikemaksu on 
kokonaisuudessaan maksettu. Kerhoton pelaaja on henkilökohtaisesti vastuussa rikemaksun 
suorittamisesta saadakseen osallistumisoikeuden takaisin. 
 
Pukukoodi: 
Pukeutumissääntö on aina PM-501 singelisarjoissa voimassa, muissa PM- ja 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. 
Osallistumalla tai järjestämällä sdlpp:n alaisen kilpailuun pelaajat ja kerhot hyväksyy nämä säännöt. 
 
Rankingkisojen hakeminen, myöntäminen ja tulosten ilmoittaminen 
Kilpailuhakemus:  
Kilpailuhakemus täytetään ja lähetetään kirjallisesti www.sdlpp.fi kautta. 



Hakemuksessa pyydetään seuraavat tiedot: 
-Haettava kilpailu 
-Kilpailun nimi, aika ja paikka. 
-sarjat, osallistumis- ja ennakkomaksut, ilmoittautumiskäytännöt 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€. 
Lisätietoja kohdassa voi mainita muut kilpailuun liittyvät oleelliset tiedot ja erityisehdot. 
 
Kilpailuun suositellaan käytettäväksi Kisailu.net:ä ja tableteilla kirjausta. 
SDL:n tabletit ovat vuokrattavissa kerhoille kilpailujen järjestämisen helpottamiseksi. 
 
Kisojen järjestämis-/myöntämiskriteerit: 
Perusajatuksena PM- ja rankingkisan myöntämisessä on kokemus kilpailujen järjestämisessä, alueellinen 
jakautuma, kisapaikan ominaisuudet kisan järjestämiselle (taulumäärä, riittävästi istuinpaikkoja jne) 
SDLPP:n rankingkisaa ei lähtökohtaisesti voida myöntää SDL:n rankingkilpailujen tai SM-tason kilpailujen 
kanssa samanaikaisesti. Kisan myöntää Sdlpp:n hallitus. 
(SDL:n muutokset pienien kisojen pisteiden osalta pieniksi rankingkisoiksi ja piireiltä haettavaksi, tuo 
muutoksia 1.1.2023 alkaen myönnettävien kisojen hakukriteerien ja -aikojen osalta. Nämä muutokset 
päivitetään alkukauden aikana näihin sääntöihin)  
Kisajärjestäjä velvoitetaan toimittamaan kisailmoitus pdf:nä osoitteeseen: info@sdlpp.fi 
 
Tulokset: 
Kilpailun järjestäjä luo kilpailun tuloksista selkeän tekstimuotoisen tulosilmoituksen kaikista sarjoista 
osallistujineen. 
Tulokset ja mahdolliset päänahkapisteiden (sdlpp) saajat on ilmoitettava kokonaisuudessaan kisasta 
seuraavana päivänä SDLPP:lle info@sdlpp.fi 
Sekä SDL:lle (liigasihteeri@darts.fi), mikäli kisalle on haettu valtakunnalliset pienten kisojen pisteet 
 
SDLPP pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. 
 


