
Suomen Lions-liiton 
SÖKÖMESTARUUS 

Säännöt ja ohjeet 
 
 
Suomen Lions-liiton kaikille jäsenille avoin sökömestaruus 
ratkaistaan lauantaina 30.1.2010 kello 11.00 alkaen Liperissä 
ravintola Lipstikassa. Keskustie 1 Liperi. Turnauksen 
järjestää Lions Club Liperi. Siinä pelataan sekä 
henkilökohtaisesta että joukkuemestaruudesta. 
 
1. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa se pelaaja, joka 
voittaa1,5 tunnin sököfinaalin. Pelissä käytetään yleisesti 
hyväksyttyjä sökösääntöjä, ja pelimerkkeinä euroja. 
 
2. Turnaukset pyritään järjestämään vuosittain eri 
paikkakunnilla. Järjestämisoikeus on ensisijaisesti 
edellisvuoden finaalin voittaneen pelaajan (tai joukkueen) 
klubilla. 
 
3. Avoimeen turnaukseen voivat osallistua kaikki Suomen 
Lions-liiton  jäsenet, jotka ovat hoitaneet osanottomaksunsa 
ennakkoon tai korotettuna pelipaikalla. Mahdollisista 
rajoituksista sekä muutoksista näihin sääntöihin voi päättää 
turnauksen kolmihenkinen tuomarineuvosto. 
 
4. Koska kyseessä ei ole uhkapeli, saa pelipanos kerrallaan 
olla enintään 1 euro; loppunokituksessa ylärajana on potti. 
Peliaika alku-, väli- ja keräilyerissä on yksi tunti. Pelimerkkien 
määrä on alkuerissä 50 sekä väli- ja keräilyerissä 60 euroa. 
Finaalin kesto on 1,5 tuntia ja pelimerkkejä on kullakin 80 
euroa. Tuomarineuvosto voi vuosittain tehdä 
inflaatiotarkistuksen em. lukuihin. 
 
Pelimerkkien määrä lasketaan ennen ja jälkeen tapahtuman 
ja rahoja on säilytettävä avoimesti pöydällä. Mikäli pelaajan 
rahat loppuvat ennen määräajan päättymistä, hänet 
poistetaan varattomana pöydästä. Jos rahat loppuvat 
kuitenkin kesken jaon, pelataan kahdesta potista. Näin ollen 
pelaaja säilyttää oikeutensa 
ensimmäiseen pottiin sille kierrokselle saakka, jonka hän 
maksoi. 
 
5. Turnauksen tuomarineuvostoon, joka ratkoo mahdolliset 
erimielisyydet sekä hyväksyy muutokset sääntöihin, kuuluu 
kolme jäsentä: järjestävän klubin edustaja sekä kaksi muuta 
lionia tai ulkopuolista asiantuntijaa, jotka järjestävä klubi 
nimeää. Yhdestä klubista voi olla vain yksi edustaja. Juryn 
päätöksistä ei voi valittaa ylempiin oikeusasteisiin. 
 
6. Kiertopalkinto katkeaa, kun sama henkilö on voittanut sen 
kaksi kertaa. Palkinnon omakseen voittaneella tai hänen 
klubillaan on ensisijainen mahdollisuus lahjoittaa tai järjestää 
turnaukseen jatkossa vastaavan tasoinen kiertopalkinto ja 
määritellä sille säännöt. Kunakin vuonna palkinnon voittanut 
on velvollinen kustannuksellaan kaiverruttamaan nimensä ja 
vuosiluvun tätä tarkoitusta varten varattuun laattaan sekä 
toimittamaan palkinnon pelipaikalle. 
 

 
 
 
7. Kiertopalkinnon lisäksi voittaja saa kunniakirjan, jollaisella 
palkitaan myös kaksi seuraavaksi sijoittunutta. Lisäksi 
palkitaan mm. päivän paras peli. Järjestäjä voi asettaa myös 
muita palkintoja. 
 
8. Osallistumismaksu on 35 e/pelaaja ennakkoon 
ilmoittautuneilta. Pelipaikalla ilmoittautuneilta maksu on 40 
euroa. Keräilyeriin osallistuminen 5 euroa. Joukkuekilpailuun 
ei eri osallistumismaksua.  
 
9. Lisäksi peritään jokaisesta potista (voittajalta) noin 10 
prosentin pottiraha. Tämä tapahtuu siten, että voittopotit 
kirjataan ja maksut kerätään alkuerän, välierän, keräilyerän ja 
finaalin päätyttyä. 
 
10. Turnauksen järjestäjä päättää, mihin 
osallistumismaksuista ja pottirahoista kertynyt mahdollinen 
tuotto käytetään. Suositus on, että kohde ilmoitettaisiin 
etukäteen kilpailukutsun yhteydessä. 
 
11. Lions-liiton sökö-turnaus on jokavuotinen tapahtuma 
edellyttäen, että liiton hallitus, muut viranomaiset ja 
osanottajamäärä sen vain sallivat. 
 
12. Kilpailussa ratkaistaan myös joukkuemestaruus niiden 
klubien kesken, joista on vähintään kolme edustajaa. 
Joukkuetulos määräytyy alkuerien perusteella. Klubi voi 
nimetä joukkuekilpailuun useampia kolmen pelaajan 
joukkueita. Joukkueet on nimettävä pelaajien 
ilmoittautumisajan päättyessä. 
 
13. Joukkuekilpailussa palkitaan kolme parasta joukkuetta ja 
voittaja saa kiinnityksen kiertopalkintoon, joka katkeaa 
kolmesta klubikohtaisesta voitosta.   
 



  
 


