
BOCCIAN RANKING SÄÄNNÖT 
 

Nämä säännöt ovat voimassa 1.1.2019 alkaen 

 

1. Kilpailijan vuosittaiseen rankingpistemäärään huomioidaan: 

a. Invalidiyhdistyksen järjestämissä kansallisissa kilpailuissa lasketaan mukaan 15 eni-

ten pisteitä kartuttavaa kilpailua sarjoissa henkilökohtainen, pari ja joukkue. 

b. SM-kisoissa ranking pisteitä kartuttaa 2 sisä- ja 2 ulkokisaa sarjoissa henkilökohtai-

nen ja pari. 

2. Pelaaja voi kerätä itselleen rankingpisteitä eri sarjojen sijoituksista (luokat 2-3, naiset, 

yleinen ja veteraanit). Pelaajan pisteet kerätään yhteen rankingsarjaan. Luokkiin 2-3 luoki-

teltujen pelaajien pisteet tulevat rankingsarjaan luokat 2-3, ja muiden pelaajien joko nais-

ten tai miesten rankingsarjaan. 

3. Ranking pisteisiin oikeuttavia kisoja ovat VAU:n jäsenyhdistysten järjestämät ja vuoden 

alussa kilpailukalenterissa mainitut kisat, jotka ovat kaikille avoimia eikä niihin ole osanot-

to- määrän rajoituksia. Tämä sähköinen tapahtumakalenteri julkaistaan VAU:n lajien ta-

pahtumakalenterissa. 

4. Rankingpisteitä jaetaan kilpailun 4:lle parhaalle sarjoissa henkilökohtainen ja pari sekä 

kansallisissa kisoissa myös sarjassa joukkue. Pisteitä saadakseen pelaajan on edustettava 

VAU ry:n jäsenyhdistystä. 

5. Luokiteltu pelaaja voi pelata missä parissa tai joukkueessa tahansa, mutta ranking pisteitä 

luokiteltu pelaaja ei saa, jos kaikki pelaajat eivät edusta VAU:n jäsenyhdistystä. Tämä 

sääntö ei koske jos pelaaja ei voi vaikuttaa joukkueen tai parin kokoonpanoon. ( esim. Ys-

täväboccia -turnaus). 

6. Jos kilpailuun osallistuvia osanottajia per sarja on vähemmän kuin viisi (5) niin rankingpis-

teitä ei jaeta. Järjestäjällä on kuitenkin mahdollisuus muuttaa kilpailu esim. parikilpailusta 

henkilökohtaiseksi kilpailuksi, jolla saadaan osallistujamäärä niin suureksi että rankingpis-

teet voidaan jakaa. Muutosmahdollisuudesta on oltava maininta kisakutsussa. 

7. Jos kisassa jonkun sarjan voittajat pelaavat myös toisen sarjan finaalissa ja sijoittuvat 4:n 

parhaan joukkoon, annetaan pisteitä vain omasta sarjasta (esim. Kivikylä -turnaus). 

8. Jos kisoissa rankingpisteille sijoittuva ei ole oikeutettu ko. pisteisiin, kyseisiä pisteitä ei siir-

retä seuraaville joukkueille. 

9. Jos pari- tai joukkuekilpailuun osallistuu varajäsen, jaetaan saadut rankingpisteet jokaiselle 

pelaajille jos he ovat yltäneet 4:n parhaan joukkoon. 

 

Rankingpistetaulukko 

sija 
HENK.KOHT. PARI JOUKKUE 

sm kans. sm kans. kans. 

1. 60 30 30 15 10 

2. 36 18 18 9 6 

3. 24 12 12 6 4 

4. 12 6 6 3 2 

 

Kilpailujen järjestäjät huomio! 

Olisi toivottavaa, että parien ja joukkueiden kokoonpanot sekä mihin yhdistykseen pelaajat 

kuuluvat, olisivat VAU ry:lle lähettämissänne tuloksissa. Näin rankingpisteet menisivät oikeille 

henkilöille. Lähetä tulokset myös rankingpisteitä laskevalle Raimo Nevaselle sähköpostilla: 

boccia.ranking@gmail.com. 

mailto:boccia.ranking@gmail.com

