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SÄÄNNÖT
TOTON SUOMEN MESTARUUS -TURNAUS 2019
YLEISTÄ
Näiden turnaussääntöjen lisäksi Toton Suomen mestaruus -turnauksessa noudatetaan ensisijaisesti Toto-pelien pelimuotokohtaisia sisäministeriön vahvistamia rahapelien pelisääntöjä, jotka ovat pelaajien nähtävillä kussakin turnauksen
järjestämispaikassa. Turnaus järjestetään raviradoilla. Turnaukseen osallistuvien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Ravipäivän ohjastajat ja vastuuvalmentajat
eivät saa osallistua turnaukseen.

TURNAUKSEN ERIEN JA LÄHTÖJEN MÄÄRÄ
Toton Suomen mestaruus järjestetään kahdessa osiossa. Ensimmäinen osio
käsittää karsinnat ja toinen osio on finaali. Jokaisesta karsinnasta selviää finaaliin kaksi parasta finaalipaikkaa aiemmin lunastamatonta pelaajaa siten kuin
näissä säännöissä on määritelty. Karsinnoissa ja finaalissa on pelattavissa kaikki
ne lähdöt, jotka ajetaan kyseisissä raveissa.
Jos karsinta tai finaali keskeytyy teknisestä viasta tai kohteeseen liittyvästä
syystä, siinä vaiheessa turnauksessa mukana olevalle pelaajalle palautetaan
käyttämättä jääneet osallistumismaksut ja maksetaan voitot.

PELATTAVAT PELIMUODOT
Turnauksessa pelattavat Toto-pelit ovat Voittaja, Sija ja Kaksari.

OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu karsintaan on kaksisataa (200) euroa. Finaalin osallistumismaksu on tuhat (1 000) euroa. Pelaajan maksama osallistumismaksu käytetään
kokonaisuudessaan Toto-pelien pelaamiseen. Pelaamatta jääneet osallistumismaksut siirretään karsinnan/ finaalin palkintoihin. Osallistumismaksu suoritetaan käteisellä kyseisellä raviradalla viimeistään puoli tuntia ennen karsintaa tai
finaalia, johon pelaaja on osallistumassa. Mikäli osallistuja ei ole osallistumistaan tässä aikataulussa maksamisellaan vahvistanut, hän voi menettää paikkansa paikanpäällä ilmoittautuvalle henkilölle.
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TURNAUKSEN PANOSTUSKÄYTÄNTÖ
Minimipanostus on yksi (1) euro/lähtö ja maksimipanostus karsinnassa on kuusikymmentä (60) euroa/lähtö ja finaalissa kolmesataa (300) euroa/lähtö. Pelaajan ei tarvitse pelata kaikkiin lähtöihin. Mahdollisia voittoja voi käyttää edelleen
pelaamiseen, kuitenkin siten, että yhteen lähtöön kohdistettua maksimipanostusrajaa ei ylitetä.

TURNAUKSEN VOITTAJA
Karsinnassa ja finaalissa voittaja on se, jolla on eniten rahaa karsinnan/finaalin
päättyessä. Jos kaksi tai useampi pelaaja päätyy samaan tulokseen, voittaja on
se, joka on jättänyt viimeisimmän voittoon oikeutettavan pelinsä aikaisemmin
totojärjestelmään.

TURNAUKSEN PALKINNOT
Palkintojen kokonaissumma on karsintaan/ finaaliin osallistuneiden pelaajien
yhteensä voittoina keräämä summa, josta on vähennetty pelin aikana kierrätetyt panokset.
Karsinnan järjestävä ravirata maksaa karsinnan voittajalle ja toiseksi sijoittuneelle enintään 1 000 euron arvoisen lisävoiton, joka käytetään kilpailun finaalin osallistumismaksuun. Lisävoitto lasketaan siten, että jos pelaajan voittosumma jää karsinnassa alle 1 000 euron, karsinnan järjestävä ravirata maksaa
erotuksen. Näin karsinnan voittajan ja toiseksi sijoittuneen ei tarvitse lisätä rahaa finaalin osallistumismaksua varten. Mikäli pelaaja saavuttaa finaalipaikan
useammassa kuin yhdessä karsinnassa, hän saa pitää voittorahansa, mutta finaalipaikan lunastaa jälkimmäisessä karsinnassa kolmanneksi sijoittunut jne.
Tällöin karsinnan järjestäneen raviradan mahdollisesti maksama ylimääräinen
lisävoitto finaalin osallistumista varten luovutetaan kolmanneksi sijoittuneelle
jne. Lisävoitto ohjataan suoraan kyseisen pelaajan finaalin osallistumismaksuun. Lisävoitto maksetaan vain finaaliin osallistuville.
Palkinto-osuudet:
Pelaajia
9-12
13-16
17-24
25-40

Palkittavia
3
4
5
6

Palkinto-osuudet
50% - 32% - 18%
40% - 30% - 18% - 12%
35% - 25% - 18% - 13% - 9%
33% - 23% - 16% - 12% - 9% - 7%
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ILMOITTAUTUMINEN
Jokaiseen karsintaan otetaan mukaan 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Pelaaja voi ilmoittautua karsintoihin sähköisesti kampanjasivuston veikkaus.fi/tototurnaukset löytyvän linkin kautta. Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa karsintapaikka ja aika sekä pelaajan nimi, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero
sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Ilmoittautua voi vain yhteen karsintaan
kerralla. Ennakkoilmoittautuminen päättyy karsintaa edeltävänä arkipäivänä klo
14:00. Mikäli karsintaan jää vapaita paikkoja, voi karsintaan ilmoittautua vielä
paikan päällä, viimeistään ennen ensimmäisen lähdön hyväksyttyä alkamista.
Pelaaja voi osallistua useaan karsintaturnaukseen, mutta saavuttaa vain yhden
finaalipaikan.

KARSINTATURNAUS
Järjestäjällä on oikeus perua karsinta, mikäli osallistujia on vähemmän kuin kolmetoista (13).

FINAALI
Finaaliin pääsee ensimmäisenä järjestetystä karsinnasta karsinnan voittaja sekä
toiseksi sijoittunut pelaaja. Kustakin muusta järjestetystä karsinnasta finaaliin
pääsee kaksi parasta finaalipaikkaa aiemmin lunastamatonta pelaajaa. Hallitsevalla Toto-pelien Suomen mestarilla sekä vuoden 2019 kaupunkimestareilla on
suora osallistumisoikeus finaaliin. Osallistuminen finaaliin tulee vahvistaa ilmoittautumisajan puitteissa. Loput paikat finaaliin täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Finaaliin otetaan enintään 40 pelaajaa. Suoraan finaaliin ilmoittautuneilta osallistumismaksu on tuhat (1 000) euroa.
Finaaliin voi ilmoittautua heti finaalipaikan selvittyä, mutta viimeistään torstaina
31.10.2019 klo 09:00 mennessä. Suoraan finaaliin ilmoittautuminen alkaa torstaina 31.10.2019 klo 12:00 ja päättyy torstaina 21.11.2019 klo 12:00 tai kun finaalipaikat on täytetty. Finaali järjestetään Jyväskylässä, Killerin raviradalla lauantaina 23.11.2019.
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TURNAUKSEN AJANKOHTA
Karsinnat
Keskiviikko 18.9.
Lauantai 21.9.
Perjantai 27.9.
Keskiviikko 2.10.
Torstai 3.10.
Tiistai 15.10.
Perjantai 18.10.
Lauantai 19.10.
Perjantai 25.10.
Lauantai 26.10.

Helsinki, Vermo, Toto64
Forssa, Pilvenmäki, Toto75
Joensuu
Helsinki, Vermo, Toto64
Oulu, Äimärautio
Tampere, Teivo
Pori
Seinäjoki, Toto75
Turku, Metsämäki
Lahti, Jokimaa, Toto75

Lauantai 23.11.

Jyväskylä, Killeri, Toto75

Finaali

OSALLISTUJAN TIETOJEN KÄYTTÖ
Ilmoittautumalla turnaukseen osallistuja antaa Veikkaus Oy:lle ja sen yhteistyökumppaneille (mm. kyseiselle raviradalle) luvan osallistujan nimen, panostusten, lunastusten, saldon, sijoituksen ja voittosumman julkaisemiseen, sekä hyväksyy valo- ja video-kuvaamisen turnauspaikalla ja antaa kaikki luovutettavissa
olevat oikeudet kyseisen kuva- ja äänimateriaalin käyttöön (mm. julkaiseminen,
levittäminen, jakelu) ja hyödyntämiseen ilman korvausta. Osallistuja sitoutuu
allekirjoittamaan asiaa koskevan sitoumuksen turnauspaikalla.
Ilmoittautumalla turnaukseen osallistuja hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn
tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla.

SÄÄNTÖJEN TULKINTA JA ERIMIELISYYDET
Näihin sääntöihin liittyvät tulkinnat ja mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Veikkaus Oy:n SM-turnauksesta vastaava valvoja.

