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OHJEITA EVTTC-POOLITULOSTEN LASKENTAAN 

 

Tämä ohje on laadittu erityisesti pöytämanagereille (TM, Table Manager). TM on avainasemassa siinä, 

että poolin tulokset tulevat heti poolin loputtua oikein kirjattua, pelaajat oikein informoitua ja että 

kaikenlaiselta jatkohässäköinniltä vältytään. 

 

Ohje koskee myös tulospalvelun Area Managereita (AM), jotka työskentelevät satelliiteilla (Stations, 

Satellites, SA) ja ottavat vastaan ja tarkastavat TM:ien tekemät poolilaskelmat ja kirjaavat ne 

tulosjärjestelmään.  

 

TM:n tehtävät poolin päätyttyä: 

 TM laskee poolin lopputuloksen ja järjestyksen sekä tarkistaa ja merkkaa pöytäkirjaan sijojen 

3 ja 4 osalta, jatkavatko nämä pelejä lohtuluokassa (consolation, kyllä / ei) 

 TM toimittaa pöytäkirjan SA:lle AM:lle 

 

TÄRKEÄÄ! 

 Jos joku pelaajaa ilmoittaa että EI HALUA PELATA consolationissa, tämä tieto täytyy saada häneltä 

kirjallisesti (nimikirjoitus). Poolikaavakkeessa on paikka johon tämä nimikirjoitus tulee. 

 Mikäli 3 ja 4 eivät sano mitään, heidät laitetaan automaattisesti consolationiin. 

 

Huomioitavaa:  

 Jos TM ei saa järjestystä selville pöydällä (hankala ristiin pelaaminen, erimielisyys tms.), TM tuo 

pöytäkirjan sekä kaikki poolin pelaajat SA:lle, jossa AM syöttää tulokset järjestelmään ja kertoo 

järjestyksen.  

 Neuvoa voi kysyä myös: Referee Gerhard Schnabel (GER) tai Deputy Referees Thomas Wadsten 

(SWE), Reto Bazzi (SUI), Carlos Zapata (ESP), Rauno Pôru (EST), Lauri Miettinen (FIN) 

 

 

Poolisäännöt 

KV poolisäännöt ovat samat kuin SPTL:n muutaman vuoden voimassa olleet: 

 Pelaajien järjestys määräytyy saatujen pisteiden perusteella.  

o voitetusta pelistä (myös wo) saa 2 pistettä.  

o loppuun asti pelatusta hävitystä pelistä saa 1 pisteen.  

o luovutuksella (wo) tai keskeytyksellä hävitystä pelistä saa 0 pistettä.  

 Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä pisteitä, järjestyksen ratkaisee heidän 

keskinäisten peliensä pisteet, eräsuhde ja eräpisteiden suhde, tässä järjestyksessä.  

o Suhde tarkoittaa voitetut jaettuna hävityillä, suurempi suhde on parempi.  

 Jos vertailun jossain vaiheessa yhden tai useamman pelaajan sijoitus saadaan selville samalla kun 

muut ovat tasoissa, jäljelle jääneiden pelaajien keskinäisen järjestyksen ratkaisee näiden pelaajien 

keskinäisten pelien pisteet, eräsuhde ja eräpisteiden suhde, tässä järjestyksessä.  

 Jos järjestystä ei voida määrätä em. kohtien mukaisesti, järjestyksen määrää arpa. 

 Jos pelaaja luovuttaa pelin jo ennen sen alkamista, merkitään vastustajan voittaneen erin 3–0 ja 

eräpistein 33–0  

 

Tyypillisesti tasapisteissä: 

 Jos kaksi on tasapisteissä, järjestyksen ratkaisee näiden kahden keskinäinen voittaja 

 Jos kolme on tasapisteissä, järjestyksen ratkaisee näiden kolmen keskinäisten pelien pisteet 

(jotka yleensä ovat tasan) 

o sitten keskinäiset erät, joilla järjestys yleensä selviää (esim. 4-3, 3-3, 3-4) 
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o jos erätkin ovat tasan (kaikki pelit esim. 3-1 ja eräsuhde kaikilla 4-4) niin sitten mennään 

pallolaskentaan, jolla yleensä viimeistään järjestys selviää samalla tavalla kuin 

edellisessäkin eli esim. 49-46 vs. 48-46 vs. 45-50 (järjestys 1, 2, 3). 

 

TÄRKEÄÄ! 

 Koskaan ei lasketa eräeroja tai palloeroja vaan aina eräsuhteita ja pallosuhteita! 

 Suhde = voitetut jaettuna hävityillä (ei siis voitetut miinus hävityt) 

Suhteeseen liittyy kompa, huomioi: 4-3 on parempi kuin 5-4 mutta 3-4 on huonompi kuin 4-5. 

 

Poolipöytäkirjan tarkastaminen (TM) 
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1) Tarkista yksittäiset ottelut (kaavion alaosa) 

Varmista että 

- pelatuiksi merkattujen erien kokonaismäärä on sama kuin erätuloksessa oleva määrä (esim.  4 

vs. 3-1) 

- voitettujen erien määrät täsmäävät erätulokseen 

- kiinnitä huomiota siihen, että viimeisen erän voittaja on sama kuin ottelun voittaja 

- varmista erityisesti, että voittajan nimi täsmää merkatun lopputuloksen kanssa 

2) Merkkaa erätulokset yläkaavioon alakaavion tulosten mukaisesti. TÄSSÄ KOHTAA ON HELPPO 

TEHDÄ VIRHEITÄ; varmista että merkinnät ovat oikein!!!!  

3) Laske pisteet (ei voitot!) ja erät. Huomaa, että silloin, kun neljän poolissa kaikki pelit pelataan 

loppuun saakka, pisteiden (Mt. Pts.) summa pitää olla 18. 

4) Määritä järjestys. Tasapisteissä huomioi, että vain keskinäiset ratkaisevat ja että lasketaan suhteita 

(ei eroja!): ensin erät ja jos ei sillä selviä niin sitten pisteet. 
 

HUOM! Jos järjestys ei normaalikonstein selviä niin vie sekä pelaajat että pöytäkirja  SA:lle, jossa AM 

syöttää tulokset järjestelmään ja kertoo järjestyksen. Neuvoa voi kysyä myös Referee Gerhard 

Schnabelilta tai joiltakinin Deputy Refereestä. 
 

5) Kysy sijoille 3 ja 4 sijoittuneilta, haluavatko he pelata lohtuluokkaa (consolation). 

TÄRKEÄÄ:  ota tästä heiltä pöytäkirjaan kuittaus (kyllä / ei).  

6) Vie pöytäkirja SA:lle, jossa AM tarkastaa pöytäkirjan ja hoitaa tulokset eteenpäin järjestelmään. 

 

Esimerkkejä poolituloksista 

 

Esimerkki 1 

 
Peruspooli. Huomaa, että silloin, kun neljän poolissa kaikki pelit pelataan loppuun saakka, pisteiden (Mt. Pts.) 

summa pitää olla 18. 

 

Esimerkki 2 

 
Peruspooli yhdellä luovuttajalla. Huomaa, että kaikki pelaamattomat pelit merkitään merkinnällä w/o ja erät 0-3. 
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Esimerkki 3 

 
Kaksi pelaajaa tasapisteissä, jolloin näiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee keskinäinen peli: 2 voitti 3:n, joten 2 

on voittaja. 4 voitti 1:n, joten 4 on kolmas. 

 

Esimerkki 4 

 
Kolme pelaajaa tasapisteissä, joten näiden keskinäiset pelit ratkaisevat näiden järjestyksen: 

1: 2-3 3-1 = 5-4 >>> 1. 

2: 3-2 2-3 = 5-5 >>> 2. 

4: 1-3 3-2 = 4-5 >>> 3.  

Huomaa, että kolmen pelaajan erävertailulaskelmassa pitää aina olla yhtä monta voitettua ja hävittyä erää (tässä 

14). 

 

Esimerkki 5 

 
Tässä on parikin kompaa: 

1) vaikka 6-4 on parempi suhde kuin 7-5, niin luovutusvoittoja (3-0) ei lasketa vertailuun: 

2: 3-0 2-3 = 5-3 >>> 1. 

3: 0-3 3-1 = 3-4 >>> 3. 

4: 3-2 1-3 = 4-5 >>> 2. 

Huomaa, että kolmen pelaajan erävertailussa vahvoilla on aina se, joka on voittanut pelin keskinäisen 3-0 ja 

heikoilla se, joka on hävinnyt 0-3. 

2) Pelaajan 3 ja 4 järjestystä määrättäessä on huomattava, että lasketaan suhdetta: voitot jaettuna häviöillä. 3:4 

= 0,75 ja 4:5 = 0,80 eli jälkimmäinen 4:5 on parempi. 

(Huomaa myös tämä: 4:3 = 1,33 ja 5:4 1,25, joten tässä taas 4-3 on parempi.) 
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Esimerkki 6 

 

Kolme pelaajaa tasapisteissä, joten näiden keskinäiset pelit ratkaisevat näiden järjestyksen: 

1: 3-2 2-3 = 5-5 

3: 2-3 3-2 = 5-5 

4: 3-2 2-3 = 5-5 

Koska järjestystä ei saa määrättyä erillä (mikä on harvinaista!), pitää laskea keskinäisten pelien pallosuhde: 

1: 90:105 = 0,86 >>> 4. 

3: 101:87 = 1,16 >>> 2. 

4: 104:103 = 1,00 >>> 3. 

Huomaa, että samoin kuin erävertailussa (jossa pitää aina olla yhtä monta voitettua ja hävittyä erää) tässäkin 

laskelmassa voitettujen ja hävittyjen pallojen summien on oltava samat (tässä 295). 
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