
BOCCIAN RANKING SÄÄNNÖT 
 

Nämä säännöt ovat voimassa 1.1.2022 alkaen 
 

1. Kilpailijan vuosittaiseen rankingpistemäärään huomioidaan: 

a. Oikeus rankingpisteisiin on niillä pelaajilla, joiden edustama yhdistys tai seura on 
Suomen Paralympiakomitea ry:n kuuluva jäsenyhdistys. Rankingpisteitä saa 

näiden yhdistysten järjestämissä kansallisissa kilpailuissa ja vuoden kilpailuka-
lenterissa R merkillä mainituista kisoista. Kilpailujen tulee olla kaikille avoimia, 
eikä niihin ole osanottajamäärän rajoituksia. Mukaan lasketaan 15 eniten pisteitä 

kartuttavaa kilpailua sarjoissa henkilökohtainen, pari ja joukkue. SM-kisoissa 
ranking pisteitä kartuttaa 2 sisä- ja 2 ulkokisaa sarjoissa henkilökohtainen ja pari. 

b. Eläkeliiton, Eläkkeensaajien Keskusliiton tai jotakin muuta liittoa edustavat pe-

laajat eivät saa pisteitä, mikäli eivät täytä kohdan 1. a. vaatimuksia. 

2. Pelaaja voi kerätä itselleen rankingpisteitä eri sarjojen sijoituksista (luokat 2-3, naiset, 
yleinen ja veteraanit). Pelaajan pisteet kerätään yhteen rankingsarjaan. Luokkiin 2-3 

luokiteltujen pelaajien pisteet tulevat rankingsarjaan luokat 2-3, ja muiden pelaajien 
joko naisten tai miesten rankingsarjaan. 

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

kansallisissa kisoissa myös sarjassa joukkue. 

4. Luokiteltu pelaaja voi pelata missä parissa tai joukkueessa tahansa, mutta ranking 
pisteitä ko. pelaaja ei saa, jos kaikki pelaajat eivät edusta Suomen Paralympiakomitea 

ry:n jäsenyhdistystä. HUOM! tämä sääntö ei koske Mänttä-Vilppulan Ystä-
vä-Bocciaa, koska pelikaveri(t) arvotaan pelipäivänä. 

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

kingpisteitä ei jaeta. Järjestäjällä on kuitenkin mahdollisuus muuttaa kilpailu esim. pa-
rikilpailusta henkilökohtaiseksi kilpailuksi, jolla saadaan osallistujamäärä niin suureksi, 
että rankingpisteet voidaan jakaa. 

6. Jos kisassa jonkun sarjan voittajat pelaavat myös toisen sarjan finaalissa ja sijoittuvat 
4:n parhaan joukkoon, annetaan pisteitä vain omasta sarjasta. 

7. Jos pelaaja yltää rankinpistesijalle mutta ei ole oikeutettu rankingpisteisiin, tällöin 

kyseisiä pisteitä ei siirretä seuraaville sijoille. 

8. Jos pari- tai joukkuekilpailuun osallistuu varajäsen, jaetaan saadut rankingpisteet jo-
kaiselle pelaajille jos he ovat yltäneet 4:n parhaan joukkoon. 

Kilpailujen järjestäjät huomio! 

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

kuuluvat, olisivat Suomen Paralympiakomiteaan Lauri Jaakkolalle lähettämissänne 
tuloksissa. Näin rankingpisteet menisivät oikeille henkilöille. Lähetä tulokset myös ran-
kingpisteitä laskevalle Raimo Nevaselle sähköpostilla: raimo.nevanen@gmail.com. 

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 
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