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8 – Ball
De Allmänna Pool Biljardreglerna gäller, om inte annat sägs i dessa till tilläggsregler.
5.1. Spelets mål.
8-boll är ett dessängspel som spelas med en köboll och femton färgade bollar
numrerade från 1 till 15. En spelare skall göra bollarna från 1 till 7 (låga) och den andra
spelaren från 9 till 15 (höga). Den spelare som först lyckas göra sin bollserie och
därefter korrekt göra boll nr 8 vinner upplägget och erhåller en poäng.
5.2. Dessäng.
Vid dessäng behöver inte uppenbara bollar och hål anges. Det är motståndarens
rättighet att fråga vilken boll och vilket hål, om han är osäker på stöten. Vallstötar och
kombinationsstötar (skjutsar) anses inte som uppenbara, och spelaren måste noga
ange boll och hål, där bollen skall göras. Då man ger dessäng, är det inte nödvändigt
att tala om detaljer såsom antalet vallar, träffar, caramboler, etc. Alla bollar gjorda i en
felstöt blir kvar i hålen, oavsett om de tillhör den egna eller motståndarens bollserie.
Öppningsstöten är ingen dessängstöt. Den spelare som utför öppningsstöten i 8-boll
får fortsätta spela, om han korrekt Iyckas göra en nummerboll i öppningsstöten
(sprängningen).
5.3. Uppläggning av bollar.
Bollarna läggs upp i en triangel vid bordets fotända med 8:an i centrum av triangeln,
den främsta bollen på fotpricken, en låg boll (nr 1 - 7) och en hög boll (nr 9 - 15) i var
sitt bakre hörn av triangeln.
5.4. Växlande öppningsstöt.
Vinnaren av tekningen får välja, om han vill göra öppningsstöten, eller om han vill
överlåta den till motståndaren. I individuella tävlingar skall spelarna växelvis göra
öppningsstötarna i de följande uppläggen. ( Se även Regel 3.35. ) I Sverige tillämpas
regel 3.35 – vinnaren av upplägget öppningsstöter.
3.35. Öppningsstöt i på varandra följande upplägg.
I en match som består av korta, snabba upplägg, öppningsstöter vinnaren av ett upplägg i det nästa. Följande
alternativa möjligheter finns för tävlingsfunktionärer:
(1) Spelarna öppningsstöter växelvis,
(2) förloraren öppningsstöter eller
(3) spelaren som har underläge i matchen öppningsstöter i nästa upplägg.

5. 5. Fel vid hopp- och masséstötar.
Eftersom "endast köbollsfel" är spelets regel, när matchen saknar domare, måste en
spelare vara uppmärksam på, att det anses som ett köbollsfel, om vid ett försök att
hoppa, böja eller spela en masséstöt över eller runt en hindrande nummerboll som
inte tillhör den egna serien, den hindrande bollen rör sig (oavsett om den flyttas av
handen, kön eller krattan).
5.6. Korrekt öppningsstöt. ( Definition )
Vid en korrekt öppningsstöt skall spelaren (med köboll i hand bakom huvudlinjen)
antingen
(1) göra en boll eller
(2) få minst fyra nummerbollar att gå i vall.
Om han misslyckas att utföra en korrekt öppningsstöt, är det ett fel, och motståndaren
kan välja mellan
(1) att acceptera läget och spela eller
(2) att begära nytt upplägg och själv göra en ny öppningsstöt, eller låta
motståndaren göra om öppningsstöten.
5.7. Fel vid korrekt öppningsstöt.
Om en spelare förlöper i sprängningen:
(1) blir alla gjorda nummerbollar kvar i hålen (Undantag: boll nr 8: se Regel 5.9.)
(2) är stöten fel
(3) är bordet öppet.
OBS! Motståndaren har boll i hand bakom huvudlinjen och får inte spela på en boll
som ligger i huvudfältet, utan att han först spelar köbollen över huvudlinjen, och
därefter får köbollen att återvända till huvudfältet och träffa nummerbollen.
5.8. Nummerbollar hoppar av bordet i öppningsstöt.
Om en nummerboll hoppar av bordet i öppningsstöten, är stöten fel och
motståndaren kan välja
(1) att acceptera läget och spela eller
(2) ta köbollen i hand bakom huvudlinjen och spela.
5.9. Boll nr 8 går i hål i öppningsstöten.
Om 8:an går i hål i öppningsstöten, kan spelaren begära ny öppningsstöt eller få 8:an
återplacerad på fotpricken och fortsätta spela. Om spelaren förlöper, då han gör 8:an i
öppningsstöten, kan motståndaren välja mellan ny öppningsstöt eller få 8:an upplagd
och börja spela med boll i hand bakom huvudlinjen.

5.10. Öppet bord. ( Definition )
Bordet är "öppet", när valet av bollserie inte är gjort. När bordet är öppet, är det tillåtet
att först träffa en låg boll för att spela en hög boll i hål och tvärtom. OBS! Bordet är
alltid öppet omedelbart efter öppningsstöten (sprängningen). När bordet är öppet, är
det tillåtet att först träffa en låg, en hög eller 8:an för att på dessäng göra en boll. Om
8:an träffas först, får
spelaren inte tillgodoräkna sig gjorda bollar. Spelaren förlorar sin rätt att fortsätta
spela; alla gjorda bollar stannar i hålen; och motståndaren kommer till bordet vilket
fortfarande är öppet. På ett öppet bord förblir alla felaktigt gjorda bollar kvar i hålen.
5.11. Val av bollserie.
Valet av hög eller låg bollserie avgörs inte i sprängningen, även om bollar görs från
båda serierna. Bordet är alltid öppet omedelbart efter sprängningen. Valet av bollserie
är gjort, när en spelare korrekt gjort en boll i hål på dessäng (anger boll och hål) efter
sprängningen.
5.12. Korrekt stöt. ( Definition )
Vid alla stötar (utom vid sprängning och då bordet är öppet) skall spelaren först träffa
en boll ur den egna serien och
(1) göra en nummerboll eller
(2) spela köbollen eller en nummerboll i vall.
OBS! Det är tillåtet att först spela köbollen i vall och därefter träffa en boll ur den egna
serien. Emellertid skall efter träff en nummerboll gå i hål, eller köbollen eller en
nummerboll gå i vall. Att inte uppfylla dessa krav är ett fel.
5.13. Safe-stöt.
Av taktiska skäl kan en spelare göra en boll och avsluta sin stöt (ingång) genom att i
förväg meddela, att han spelar en safe-stöt. En safe-stöt skall vara en korrekt stöt. Om
en spelare har för avsikt att spela safe genom att göra en uppenbar boll, skall han
upplysa domaren eller Sin motståndare, att han spelar en safe-stöt. Om detta inte
görs, och en av spelarens bollar går i hål, måste spelaren stöta igen. Alla bollar som
görs i en safe-stöt stannar i hålen.
5.14. Poäng.
En spelare har rätt att fortsätta spela, tills han misslyckas med att korrekt göra en boll
ur den egna serien. Då spelaren korrekt har spelat alla bollar ur sin serie i hål, stöter
han för att göra 8:an. Om han Iyckas att korrekt göra detta, erhåller han en poäng.

5.15. Straff efter fel.
En spelare som gör ett fel straffas, genom att motståndaren får boll i hand. Detta
innebär, att spelaren kan placera köbollen var som helst på bordet (behöver inte vara
bakom huvudlinjen utom vid fel i sprängningen). Denna regel förhindrar en spelare att
göra avsiktliga fel som är till nackdel för motståndaren. Med "boll i hand" får spelaren
använda handen eller någon del av kön (även kötoppen) för att placera köbollen. Då
köbollen är placerad, räknas varje framåtriktad rörelse, vid vilken köbollen berörs som
en felstöt, om det inte är en korrekt stöt (dvs. en boll träffas, och någon boll går i vall).
(Se även Regel 3.39.)
3.39. Köboll i hand vid felstöt.
Vid placering av köboll med boll i hand får spelaren använda handen eller någon del av kön (även kötoppen) för
att justera bollens läge. Så fort köbollen är placerad, är varje framåtriktad stötrörelse vid vilken köbollen berörs att
betrakta som ett fel, om inte stöten är korrekt (dvs. nummerboll träffas, och
boll går i vall

5.16. Skjutsar. Kombinationsstötar.
Skjutsar är tillåtna. Emellertid får inte 8:an träffas först i kombinationen, utom då
bordet är öppet.
5.17. Otillåtet gjorda bollar.
En nummerboll anses inte korrekt gjord, om
(1) nummerbollen görs samtidigt som spelaren gör ett fel eller
(2) en dessängboll inte går i angivet hål eller
(3) spelaren meddelat en safe före stöten. Otillåtet gjorda bollar förblir i hålen.
5.18. Nummerbollar hoppar av bordet.
Om en nummerboll hoppar av bordet, är det fel, och spelaren förlorar sin stöt, om det
inte är 8:an vilket innebär förlust av upplägget. Alla avhoppade bollar läggs upp på
eller bakom fotpricken i numerisk ordning enligt de allmänna reglerna för
återplacering av bollar.
5.19. Spel på 8:an.
Vid spel på 8:an är förlöpning eller fel inte förlust av upplägget, om inte 8:an görs eller
hoppar av bordet. Nästa spelare har boll i hand.

5.20. Förlust av upplägg.
En spelare förlorar upplägget, om något av följande inträffar:
A. 8:an görs i en felstöt (undantag: se 8:an görs i sprängningen).
B. 8:an görs samtidigt som den sista bollen i den egna serien.
C. 8:an hoppar av bordet.
D. 8:an görs i fel hål.
E. 8:an görs innan bollarna i den egna serien är gjorda.
OBS! Alla felstötar skall meddelas spelaren före nästa stöt, annars är det som
om ingen felstöt hade ägt rum.
5.21. Oavgjort upplägg.
Om, efter tre på varandra följande stötar (ingångar) vid bordet av vardera spelaren
(sex ingångar totalt), spelarna inte längre försöker att vinna upplägget (domaren
avgör), därför att ett försök att göra detta förmodligen leder till förlust av upplägget,
skall bollarna läggas upp på nytt, och ny sprängning göras av samma spelare som
sprängde det oavgjorda upplägget. OBS! Tre fel i rad är inte förlust av upplägg.

