
 
 

 
 
 

Suomen Bridgeliitto— Finlands Bridgeförbund ry. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kilpailumääräykset

   



 
Kilpailumääräykset 

________________________________________________________________________________________________ 

Sisältö 
 

1.  Esipuhe.................................................................................................................................................................... 5 

2.  Kilpailumääräysten määritelmät ............................................................................................................. 5 
2.1 Arvopisteet...................................................................................................................................................... 5 
2.2  EBL...................................................................................................................................................................... 5 
2.3  Erittäin epätavallinen menetelmä (HUM).................................................................................... 5 
2.4  HUM-systeemi.............................................................................................................................................. 5 
2.5  Hyväksyttävät merkitsijät .................................................................................................................... 5 
2.6  Istunto (Session)....................................................................................................................................... 5 
2.7  Kilpailunjohtaja .......................................................................................................................................... 6 
2.8  Laki..................................................................................................................................................................... 6 
2.9  Konventiokortin lisäosa (Supplementary sheet) .................................................................... 6 
2.10 Mestaripisteet ............................................................................................................................................ 6 
2.11  Muutoksenhakupyyntölomake ........................................................................................................ 6 
2.12  Näköeste (screen).................................................................................................................................. 6 
2.13  Pelitila............................................................................................................................................................ 6 
2.14  Piirit ................................................................................................................................................................ 6 
2.15  Puheenjohtaja........................................................................................................................................... 6 
2.16  SBL................................................................................................................................................................... 6 
2.17  SBL standardi ............................................................................................................................................ 6 
2.18  Systeemi....................................................................................................................................................... 7 
2.19  Voittopisteet .............................................................................................................................................. 7 
2.20  WBF ................................................................................................................................................................. 7 

3 Kilpailujen järjestelyoikeudet ...................................................................................................................... 7 
3.1  Suomenmestaruuskilpailut .................................................................................................................. 7 
3.2 Mestaripistekilpailujen järjestelyoikeudet .................................................................................. 7 
3.3 Tukikilpailujen järjestelyoikeudet .................................................................................................... 8 
3.4 Järjestelyoikeudet erikseen nimettyä tarkoitusta varten................................................... 8 

4   Osallistumisoikeudet ...................................................................................................................................... 8 
4.1  Osallistumisoikeus avoimeen pari- ja joukkuekilpailuun .................................................. 8 
4.2  Osallistumisoikeus mixed-pari- ja mixed-joukkuekilpailuun .......................................... 8 
4.3  Osallistumisoikeus naisten pari- ja joukkuekilpailuun ....................................................... 8 
4.4 Osallistumisoikeus seniorien pari- ja joukkuekilpailuun .................................................... 8 
4.5 Osallistumisoikeus veteraanien pari- ja joukkuekilpailuihin............................................ 8 
4.6 Osallistumisoikeus juniorien pari- ja joukkuekilpailuihin .................................................. 9 
4.7 Osallistumisoikeus kilpailuihin, joissa mestaripisteiden yläraja.................................... 9 
4.8 Osallistumisrajoitukset ........................................................................................................................... 9 

5.  Viralliset kielet ................................................................................................................................................... 9 

6.   Etiikka ja käyttäytyminen........................................................................................................................... 9 

7.  Kilpailuista karsiutuminen .......................................................................................................................... 9 

8.  Raamateatteri (Vu-Graph, Rama) ........................................................................................................... 9 

9.  Konventiokortti .................................................................................................................................................. 9 
9.1  Konventiokortin julkaiseminen ......................................................................................................... 9 
9.2  Vaatimukset ................................................................................................................................................ 10 

______________________________________________________________________________ 
 
 Suomen Bridgeliitto — Finlands Bridgeförbund ry                                                                    2
   



 
Kilpailumääräykset 

________________________________________________________________________________________________ 

10.  Konventiokortin käyttäminen pelipöydässä................................................................................. 10 

11.  Alertointi ja selitykset............................................................................................................................... 10 

12. Varapelaajat joukkuekilpailuissa......................................................................................................... 11 

13. Varapelaajat parikilpailuissa .................................................................................................................. 11 

14. Luovutukset joukkuekilpailuissa.......................................................................................................... 11 

15. Korvaavat jaot joukkuekilpailussa...................................................................................................... 11 

16. Sääntöjen vastainen jako ......................................................................................................................... 11 
16.1 Sääntöjen vastainen jako joukkuekilpailussa ....................................................................... 11 
16.2 Sääntöjen vastainen jako parikilpailussa ................................................................................ 11 

17. Tarjouslaatikot................................................................................................................................................ 12 

18. Korttien pelaaminen .................................................................................................................................... 12 

19. Näköesteet ........................................................................................................................................................ 12 
19.1 Menettelyn kuvailu ................................................................................................................................ 12 
19.2 Alertit ja Selitykset ............................................................................................................................... 13 
19.3 Rangaistusten muuttuminen näköesteitä käytettäessä ................................................. 13 

20. Monistetut jaot................................................................................................................................................ 14 

21. Tuomiot ja valitukset .................................................................................................................................. 14 

22. Kilpailun muutoksenhakukomitea (jury) ........................................................................................ 14 
22.1 Muutoksenhakukomitean muodostaminen ............................................................................. 15 
22.2 Määräysvalta............................................................................................................................................. 15 

23. Muutoksenhaun jättäminen .................................................................................................................... 15 
23.1 Muutoksenhaun maksut ..................................................................................................................... 15 

24. Muutoksenhaun käsittely ......................................................................................................................... 15 
24.1. Käsittelyyn saapumatta jättäminen .......................................................................................... 16 

25. Valitus SBL:n lakitoimikunnalle ............................................................................................................ 16 

26. Valitus SBL:n kilpailutoimikunnalle kilpailujen järjestelyistä ............................................ 16 

27. Voittajan määrääminen tasatuloksiin päättyneissä pari- ja joukkuekilpailuissa ... 17 
27.1. Pari- ja henkilökohtainen kilpailu............................................................................................... 17 
27.2. Joukkuekilpailu ja joukkuekilpailulaskennalla pelattava parikilpailu................... 17 
27.3. Suomen Cup-ottelussa....................................................................................................................... 17 
27.4. Poikkeukset.............................................................................................................................................. 17 
27.5. Mestaripisteet ......................................................................................................................................... 17 

28. Mestaripisteet ja palkinnot...................................................................................................................... 17 
28.1 Suomenmestaruuskilpailut............................................................................................................... 17 
28.2 Mestaripistekilpailut............................................................................................................................. 18 
28.3 Muutoksenhaku lopputulokseen vaikuttavasta kilpailunjohtajan tuomiosta..... 18 

______________________________________________________________________________ 
 
 Suomen Bridgeliitto — Finlands Bridgeförbund ry                                                                    3
   



 
Kilpailumääräykset 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 Suomen Bridgeliitto — Finlands Bridgeförbund ry                                                                    4
   

29. Liitteet.................................................................................................................................................................. 19 
LIITE 9 Muutoksenhaun käsittely ...................................................................................................................... 20 
LIITE 10 Joukkuekilpailun muunnostaulukko ottelun IMP-tulos    Victory Points .... 22 
LIITE 11 Parikilpailun muunnostaulukko kierroksen IMP-tulos  Victory Points ........... 23 
LIITE 12 Parikilpailun muunnostaulukko kierroksen %-tulos  Victory Points............... 24 
LIITE 13 SBL:n yhteystiedot............................................................................................................................ 25 

 
 
 



 
Kilpailumääräykset 

________________________________________________________________________________________________ 

1.  Esipuhe 
 
Nämä kilpailumääräykset ovat yleiset säännöt kaikkiin Suomessa pidettäviin Suomen 
Bridgeliiton alaisiin kilpailuihin: SBL:n järjestämiin Suomen mestaruuskilpailuihin ja 
SBL:n myöntämin oikeuksin järjestettyihin MP-kilpailuihin.  
 
Suomen Bridgeliiton systeemipolitiikka (liite1), Suomen Bridgeliiton alertointi- 
säännöstö (liite2),  Suomen Bridgeliiton ohjeet psyykkisten tarjousten raportoinnista 
(liite 3), Suomen Bridgeliiton kurinpitomääräykset (liite4) ja Suomen Bridgeliiton 
järjestämien Suomen mestaruuskilpailujen säännöstö (liite 5) ovat osa 
kilpailumääräyksiä. 
 
Suomen Bridgeliitto voi antaa erillismääräyksiä joihinkin kilpailuihin. Mikäli nämä 
säädökset ja kilpailukohtaiset erillissäädökset ovat ristiriidassa keskenään, kilpailussa 
noudatetaan Suomen Bridgeliiton antamia kilpailukohtaisia erillissäädöksiä. 
 

2.  Kilpailumääräysten määritelmät 
Kilpailumääräyksissä käytetään seuraavia termien merkityksiä, elleivät ne ole 
ristiriidassa kyseisen sisällön kanssa. 
 
2.1 Arvopisteet 
arvopisteisiin lasketaan pelaajan kuluvan ja neljän edellisen puolivuotiskauden aikana 
saavuttamat mestaripisteet.* Puolivuotiskaudet käsittävät ajanjaksot 1.1-30.6 ja 1.7.-
31.12. 
 
Viralliset arvopistelistat julkaistaan 30.6 ja 31.12. tilanteesta, jolloin kaikki viisi 
puolivuotiskautta ovat tulleet täyteen. 
 
*esim. arvopistelista tilanteesta 25.9.2008 käsittää puolivuotiskaudet 1.7-31.12.2006, 
1.1.-30.6.2007, 1.7.-31.12.2007, 1.1-30.6.2008 ja osakauden 1.7.-15.9.2008.   
 
2.2  EBL 

 European Bridge League 
 
2.3  Erittäin epätavallinen menetelmä (HUM) 
HUM-menetelmä (Highly Unusual Methods) tarkoittaa Suomen Bridgeliiton systeemi- 
politiikassa määriteltyä tarjousmenetelmiä 
 
2.4  HUM-systeemi 
Tarkoittaa systeemiä, joka sisältää HUM-menetelmän 
 
2.5  Hyväksyttävät merkitsijät 
a) Jokainen, jonka sekä kilpailunjohtaja että molemmat joukkueet tai parikilpailussa 
pöydän molemmat parit hyväksyvät  
b) Henkilö, jonka kilpailun järjestävä organisaatio on hyväksynyt tähän tarkoitukseen 
c) Pelaavan joukkueen kapteeni  
d) Pelaaja, joka pelaa Pohjoisena tai Etelänä 

 
2.6  Istunto (Session) 
Kilpailukutsussa erikseen määritelty kilpailun osa. Suomessa yksipäiväisissä  
MP-kilpailuissa on pääsääntöisesti yksi istunto.  
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2.7  Kilpailunjohtaja  
Kilpailusta vastaava henkilö, jolle SBL on myöntänyt kilpailunjohtajaoikeudet 

 a) Henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti SBL:n kilpailunjohtajatutkinnon 
b) Henkilö, jolla SBL on myöntänyt kilpailunjohtajaoikeudet muiden näyttöjen 
perusteella 

 c) Henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut EBL:n kilpailujohtajatutkinnon 
 d) Henkilö, jolle jokin WBF:n alainen liitto on myöntänyt kilpailunjohtajanoikeudet 

 
2.8  Laki 
Tarkoittaa vuoden 2007 Kilpailubridgen Lakia. Suomessa on kilpailunjohtajilla 
käytössä Suomen Bridgeliiton julkaisema suomennos sekä Swedish Bridge 
Federation:n julkaisema ruotsinkielinen versio. Mikäli näissä käännöksissä ilmenee 
ristiriitaisuuksia alkuperäisen englanninkielisen version kanssa, on alkuperäinen 
versio voimassa.  
 
2.9  Konventiokortin lisäosa (Supplementary sheet) 
Konventiokorttia täydentävä osa, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti parin käyttämät 
tarjousmenetelmät. 

 
2.10 Mestaripisteet 
sijoituspisteet, joita SBL myöntää tekemänsä taulukon mukaisesti jäsenilleen 
Suomessa ja ulkomailla pelatuista kilpailuista. Virallinen voimassa oleva 
mestaripisterekisteri osoittaa edellisen vuoden joulukuun 31. päivän tilanteen. 

 
2.11  Muutoksenhakulomake 
Muutoksenhakulomake eli protestilomake tarkoittaa lakitoimikunnan vahvistamaa 
lomaketta. Mikäli kyseistä lomaketta ei ole virallisessa muodossa saatavilla, on 
vapaamuotoisen kirjallisen muutoksenhaun sisällettävä samat tiedot.  
 
2.12  Näköeste (screen) 
Vinosti pöydän läpi kulkeva näköeste, jonka tarkoituksena on estää parin pelaajien 
näkemästä toisiaan pelin aikana. 

 
2.13  Pelitila 
Pelitilalla tarkoitetaan sitä aluetta, jonka kilpailunjohto on pelitilaksi määrännyt. Pelitila 
saattaa sisältää aulan varsinaiseen pelitilaan, kilpailunjohdon käyttämän tilan, 
pelaajien käytössä olevat WC-tilat sekä minkä tahansa varsinaisen pelisalin 
yhteydessä olevan alueen. 

 
2.14  Piirit 
Merkitsevät SBL:n käyttämiä piirejä: Helsingin ja Uudenmaan piiri, Hämeen piiri, 
Itäpiiri, Kaakkois-Suomen piiri, Lounais-Suomen piiri, Pohjanmaan piiri, Pohjois-
Suomen piiri ja Ahvenanmaa. 

 
2.15  Puheenjohtaja 
Suomen Bridgeliiton hallituksen puheenjohtaja 

 
2.16  SBL 
Suomen Bridgeliitto ry 

 
2.17  SBL standardi  
SBL:n vahvistama yleiskäyttöinen systeemi Suomessa.
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2.18  Systeemi 
Merkitsee parin kaikkia käyttämiä sopimuksia sekä muuten syntynyttä yhteis-
ymmärrystä tarjousvaiheessa ja pelaamisen aikana.  
 
2.19  Voittopisteet 
Voittopiste on 1/100 mestaripisteestä.  
 
2.20  WBF 
World Bridge Federation 

 
3. Kilpailujen järjestelyoikeudet 

Suomen Bridgeliitto järjestää vuosittain hallituksen vahvistamat SM-kilpailut, Suomen 
CUP -kilpailun sekä MP-kilpailuja. Lisäksi SBL myöntää kerhoille MP-kilpailujen pito-
oikeuksia sekä oikeuksia järjestää tukikilpailuja sekä oikeuksia pitää MP-kilpailuja 
erikseen nimettyä tarkoitusta varten. 

 
3.1  Suomen mestaruuskilpailut 

 SBL järjestää vuosittain seuraavat SM-kilpailut:  
i. Avoin joukkuekilpailu 
ii. Avoin parikilpailu 
iii. Avoin Swiss-parikilpailu 
iv. Mixed-parikilpailu 
v. Mixed-joukkuekilpailu 
vi. Naisten parikilpailu 
vii. Seniorien parikilpailu 
viii. Veteraanien parikilpailu 
ix. Juniorien parikilpailu 
x. Juniorien joukkuekilpailu 
xi. Parikilpailu B-mestaruudesta 
xii. Joukkuekilpailu B-mestaruudesta 

 
SBL vahvistaa erillisen Suomen mestaruuskilpailujen kilpailusäännöstön. SBL voi 
halutessaan jättää jonkin kilpailuista järjestämättä tai järjestää myös muunlaisia  
SM-kilpailuja. 
 
3.2 Mestaripistekilpailujen järjestelyoikeudet 
SBL myöntää jäsenkerhoilleen oikeuden järjestää mestaripistekilpailuja. 
Kilpailukokonaisuuteen kuuluu kolme kilpailua seuraavista vaihtoehdoista: mixed 
kilpailu, henkilökohtainen kilpailu, IMP-parikilpailu, parikilpailu ja joukkuekilpailu. 
Mitään kilpailumuotoa ei saa peluuttaa kuin kerran.  
 
Mikäli järjestävä kerho haluaa poiketa normaalista kilpailukokonaisuudesta esim.  
vaihtamalla yksi yllä olevista vaihtoehdoista kansainväliseen simultaanikisaan ja 
jakaa siitä mestaripisteitä, on lupaa muutokseen anottava kilpailutoimikunnalta.  
 
Kerho voi anoa kilpailutoimikunnalta lupaa järjestää ylimääräisiä MP-kilpailuja, mikäli 
siihen on perusteltu syy esim. pitkään jatkunut perinne tai kilpailujen pitoajankohtana 
oleva pyhät (loppiainen, pääsiäinen, helatorstai yms.). 
 
SBL vahvistaa vuosittain maksun pelaajaa kohden, jonka järjestävä kerho tilittää 
liitolle MP-kilpailumaksuna sekä prosenttiosuuden kilpailujoilta perittävästä 
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pelimaksusta, joka järjestävän kerhon on vähintään palautettava kilpailujoille 
palkintoina.  Voimassaolevat tilitysohjeet ovat liitteestä 5. 
 
3.3 Tukikilpailujen järjestelyoikeudet 
SBL:n jäsenkerhot voivat järjestää vuosittain yhden MP-tukikilpailun johonkin 
määriteltyyn bridgeä valtakunnallisesti edistävään tarkoitukseen. Mikäli kerho tilittää 
vuodessa kerhoilloistaan SBL:lle enemmän kuin 1500 voittopistettä, on kerholla 
oikeus järjestää kaksi tukikilpailua vuodessa. 
 
Kerho voi itse päättää kohteen, jota kilpailulla tuetaan. Tuettavan kohde on 
ilmoitettava kilpailukutsussa. Kilpailutoimikunta voi kuitenkin evätä oikeuden 
tukikilpailun järjestämiseen, jos se katsoo, ettei tuettava kohde edistä bridgeä 
valtakunnallisesti.  
Kerätystä pelimaksusta kerho voi maksaa kohtuullisen korvauksen kilpailujohtajalle 
sekä palkinnot SBL:n tukikilpailuille vahvistaman ohjeen mukaisesti. Mikäli kisasta on 
aiheutunut järjestävälle kerholle muita suoria kuluja (esim. pelitilan vuokra), voidaan 
ne vähentää saaduista kilpailumaksuista. Kertyneiden kilpailumaksujen netto on 
tilitettävä suoraan tuettavan kohteen hyväksi.      

 
3.4 Järjestelyoikeudet erikseen nimettyä tarkoitusta varten 
Jäsenkerhot voivat anoa kilpailutoimikunnalta MP-kilpailujen pito-oikeuksia erikseen 
nimettyä tarkoitusta varten. Näitä ovat mm. kerhon oman merkkipäivän kunniaksi 
pidettävä juhlakilpailu, kerhon pitkäaikaisen jäsenen kunniaksi järjestettävä 
juhlakilpailu tai hyväntekeväisyyskilpailu, jonka tuotto ohjataan yleishyödylliseen 
tarkoitukseen. Kilpailutoimikunta arvioi voiko esitettyyn tilaisuuteen myöntää MP-
kilpailun pito-oikeuden. Kilpailun pelimaksut tilitetään MP-kilpailujen tilitysohjeen 
mukaisesti, kuitenkin niin ettei kilpailu saa tuottaa kerholle voittoa vaan kerhon osuus 
on siirrettävä palkintorahoiksi. 

 
4.  Osallistumisoikeudet 

Saadakseen osallistua mestaripistekilpailuun pelaajan on oltava jonkin SBL:n 
jäsenkerhon jäsen tai jonkin muun WBF:n alaisen liiton pelaaja.  
 
4.1  Osallistumisoikeus avoimeen pari- ja joukkuekilpailuun 
Osallistumisoikeus kaikilla pelaajilla, joilla on oikeus osallistua mestaripistekilpailuihin. 
Parikilpailussa pariin kuuluu 2 pelaajaa. Joukkuekilpailussa joukkueeseen kuuluu 4-6 
pelaajaa. 
 
4.2  Osallistumisoikeus mixed-pari- ja mixed-joukkuekilpailuun 
Osallistumisoikeus kaikilla pelaajilla, joilla on oikeus osallistua mestaripistekilpailuihin, 
kuitenkin niin että parissa täytyy pelata mies ja nainen 
 
4.3  Osallistumisoikeus naisten pari- ja joukkuekilpailuun 
Osallistumisoikeus kaikilla naisilla, joilla on oikeus osallistua mestaripistekilpailuihin.  
 
4.4 Osallistumisoikeus seniorien pari- ja joukkuekilpailuun 

 Osallistumisoikeus kaikilla pelaajilla, joilla on oikeus osallistua mestaripistekilpailuihin 
ja  täyttävät kilpailuvuonna vähintään 60 vuotta (vuonna 2009 59 vuotta täyttävät). 

 
4.5 Osallistumisoikeus veteraanien pari- ja joukkuekilpailuihin  
Osallistumisoikeus kaikilla pelaajilla, joilla on oikeus osallistua mestaripistekilpailuihin 
ja  täyttävät kilpailuvuonna vähintään 70 vuotta, poikkeuksina vuodet 2009-2012. 
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Vuonna 2009 voivat osallistua pelaajat, jotka kilpailuvuonna täyttävät vähintään 66 
vuotta, 2010 vähintään 67 vuotta, 2011 vähintään 68 vuotta ja 2012 vähintään 69 
vuotta. 
 
4.6 Osallistumisoikeus juniorien pari- ja joukkuekilpailuihin 

 Osallistumisoikeus kaikilla pelaajilla, joilla on oikeus osallistua mestaripistekilpailuihin 
ja täyttävät kilpailuvuonna korkeintaan 25 vuotta. 

 
4.7 Osallistumisoikeus B-mestaruuskilpailuihin 
Osallistumisoikeus kaikilla pelaajilla, joilla on oikeus osallistua mestaripistekilpailuihin 
ja joilla kilpailua edeltävän vuoden viimeisenä päivänä MP-listalla on ollut yhtä paljon 
tai vähemmän MP-pisteitä kuin kilpailukutsussa on rajaksi asetettu. SBL:n hallitus 
määrittelee MP-pisterajan SM-kilpailusäännöissä. 
 
4.8 Osallistumisrajoitukset 
SBL voi rajoittaa jonkun pelaajan osallistumisoikeutta kilpailuihin joko määräajaksi tai 
eliniäksi. Lisäksi SBL voi asettaa kilpailuihin osallistumisehtoja, joita tässä ei mainita. 

 
5.  Viralliset kielet 

Suomen Bridgeliiton viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Lisäksi saa käyttää WBF:n 
virallista kieltä englantia. Tällöin kaikki keskustelu pelipöydässä pelaamisen aikana 
on käytävä englanniksi ja kilpailunjohtajan on myös käytettävä kyseistä kieltä. 
 

6.   Etiikka ja käyttäytyminen 
Kilpailujen osallistujien (myös ei-pelaavan kapteenin) on noudatettava koko ajan 
korkeaa etiikkaa ja hyvää käytöstä.  
 
Kilpailuun osallistuessaan pelaajat sitoutuvat pelaamaan koko kilpailun ajan 
jokaisessa tilanteessa voittaakseen. 
 

7.  Kilpailuista karsiutuminen 
Mikäli joukkue, pari tai henkilökohtaisen kilpailun pelaaja karsiutuu kilpailusta sen 
takia, että hänen saavuttamansa tulos ei ole riittävä tai hänet poistetaan kilpailusta 
kilpailunjohtajan, kilpailun muutoksenhakukomitean tai SBL:n päätöksen johdosta, ei 
hän ole oikeutettu saamaan maksamaansa kilpailumaksua takaisin. 
 

8.  Raamateatteri (Vu-Graph, Rama) 
Jokainen joukkue tai pari on velvollinen pelaamaan raamateatterissa, on-line 
raamateatterissa tai televisiossa, jos kilpailunjohtaja tai kilpailutoimikunta hänet sinne 
määrää.  
Ellei muuta määräystä ole annettu, kuvallinen lähetys lähetetään avoimesta 
huoneesta. 
 

9.  Konventiokortti  
 

9.1  Konventiokortin julkaiseminen 
Mikäli kilpailussa vaaditaan konventiokorttien rekisteröimistä etukäteen, voi SBL 
julkaista toimitetun konventiokortin internetissä tai muussa kilpailun järjestämiseen 
kuuluvassa julkaisussa. Konventiokorttia ei kuitenkaan saa julkaista kuin siinä 
tarkoituksessa, mikä on tarpeellista kilpailun sujuvuuden kannalta. 
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9.2  Vaatimukset 
Konventiokortista on käytävä selkeästi esille parin käyttämä perussysteemi, 
lähtökortit ja merkinannot. 
  
Konventiokortissa tulee olla täytetty avaustarjoukset sekä niihin konventionaaliset 
vastaustarjoukset.  
 
Konventiokortista tulee käydä ilmi parin sopimat puolustustarjoukset: välitarjoukset 
väriavauksiin, sangiavauksiin sekä vahvoihin avauksiin. 
  
Konventiokortista tai sen lisäosasta tulee selvitä parin käyttämät konventiot.  
 
Mikäli pari käyttää konventiota, joka ei käy ilmi konventiokortista tai sen lisäosasta, 
voidaan heille määrätä menettelytaparangaistus (laki §90) ja/tai korjattu pistetulos 
mikäli vastustajille on aiheutunut vahinkoa. 
 
Konventiokortti tulee olla täytetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.  
 
Valmiiksi täytetyn konventiokortin kopioita SBL:n standardista tulee olla saatavilla 
kaikissa kilpailuissa (liite 7) 
 
On suositeltavaa käyttää konventiokortin pohjana SBL:n julkaisemaa konventiokorttin 
pohjaa (liite 8) tai WBF:n julkaisemaa pohjaa Convention Card. 
 
Kilpailutoimikunta voi antaa joihinkin kilpailuihin tarkemmat ohjeet konventiokortin 
sisällöstä.  
 

10.  Konventiokortin käyttäminen pelipöydässä 
Ellei turnauksen kilpailumääräyksissä toisin mainita, on parin kummankin osapuolen 
annettava täydellinen konventiokortti lisäosineen vastustajalleen jokaisella 
kierroksella. Konventiokortissa on käytävä selvästi esille perussysteemi. Nämä 
konventiokortit on palautettava kierroksen loputtua.  

 
Pelaajan otettua jaon kortit käteensä hän ei saa katsoa omaa konventiokorttiaan 
ennen kuin jako on pelattu ja kortit palautettu korttikoteloon. Pelaaja saa käyttää 
kirjallisia muistiinpanoja omista puolustustarjouksista vastustajien pelatessa HUM-
systeemiä.  
 

11.  Alertointi ja selitykset 
Alertoitavat tarjoukset on määritelty SBL:n alert säännöstössä (liitteenä). 

 
Pelaajan, jonka partneri on tehnyt alertoitavan tarjouksen, on välittömästi alertoitava 
kyseinen tarjous vastustajille, elleivät vastustajat ole selkeästi toivoneet ennen 
kierroksen ensimmäistä jaon aloittamista etteivät halua alertointia. Alertoivan 
pelaajan vastuulla on suorittaa alertointi selkeästi alert –lappua käyttäen ja huolehtia 
siitä, että vastustajat huomaavat alertoinnin. Alertoitavan tarjouksen merkitystä ei saa 
kertoa ellei vastustaja sitä erikseen kysy. Alertoitavan tarjouksen merkitystä voi kysyä 
myöhemmin jaon aikana niin kauan kuin se on Vuoden 2007 Lain §20 mukaan 
mahdollista. 
 
Muutokset alertointiin näköesteiden kanssa pelatessa on selvitetty kohdassa 20. 
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12. Varapelaajat joukkuekilpailuissa 
Jos jokin joukkue jostain syystä ei saa neljää pelaajaa kokoon, joko kierroksen 
alkaessa tai jonkin hyväksyttävän pakottavan esteen takia, niin neuvottelemalla 
joukkueen kapteenin kanssa kilpailunjohtaja voi nimetä varapelaajan täydentämään 
joukkuetta. Varapelaaja ei saa olla pelaaja jostain toisesta joukkueesta eikä mies, jos 
kyseessä on kilpailu naisille. 

 
13. Varapelaajat parikilpailuissa 

Kilpailunjohtaja voi hätätapauksessa nimetä varapelaajan, jotta kilpailun kulku ei 
kärsi. Jos tämä johtaa, tai voi johtaa pelaajan diskvalifiointiin, pelaajalle on 
ilmoitettava kun vaihto tapahtuu. 

 
14. Luovutukset joukkuekilpailuissa 

Jos joukkue ei pysty pelaamaan tai päättämään ottelua, niin kilpailunjohtaja voi 
todeta joukkueen syylliseksi ja määrätä, että ottelua ei pelata. Rikkonut joukkue saa 0 
ottelupistettä ja 0 IMP:ä tästä ottelusta. Vastustajajoukkue saa kilpailunjohtajan 
määräämät ottelupisteet, jotka ovat hänen harkintansa mukaan kohtuulliset 
kyseisessä tilanteessa. Jos voittajajoukkueelle joudutaan antamaan myös IMP-tulos 
tasatilannetta tai carry-overia varten, niin se saa kyseistä ottelupistemäärää 
vastaavien IMP-tulosten matemaattisen keskiarvon. Mikäli keskiarvo ei ole tasaluku, 
pyöristetään tulos aina ylöspäin. 

 
15. Korvaavat jaot joukkuekilpailussa 

Korvaavalla jaolla tarkoitetaan kierroksella tai ottelussa pelattavaksi tarkoitettua 
jakoa, joka korvaa toisessa tai molemmissa pöydissä jo pelatun jaon. Kilpailunjohtaja 
päättää, pelataanko korvaava jako. 

 
16. Sääntöjen vastainen jako 

Jako katsotaan laittomaksi jos kilpailunjohtaja päättää, että yksi tai useampi kortti on 
laitettu korttikoteloon siten, että kilpailijoiden tulosten suora vertailu on jaon 
erilaisuuden vuoksi mahdotonta. Mikäli joukkuekilpailussa valmiiksi monistettu jako 
on jaettu väärin ja vuoden 2007 lain 13 pykälän ehdot täyttyvät siten, ettei jaon 
pelaaminen enää ole mahdollista, katsotaan jako laittomaksi. 

 
16.1 Sääntöjen vastainen jako joukkuekilpailussa 
Jaon ei katsota olevan laiton, jos samassa ottelussa pelatut jaot ovat identtisiä, 
vaikkakin jaot poikkeaisivat samanaikaisesti pelattavien otteluiden 
samannumeroisista jaoista. Yleensä laiton jako tulee pelata uudelleen korvaavalla 
jaolla. Lisäksi erillisissä kilpailukohtaisissa määräyksissä voi olla määritelty 
laittomasta jaosta oikaisuseuraamuksia. 
Korvaavan jaon käyttö uusintapeleissä ei ole sallittua, mikäli kilpailunjohtajan 
mielestä on mahdollista, että ottelun tulos on kilpailijoiden tiedossa. Kilpailunjohtajan 
päätös on sitova. Ottelu lasketaan ikäänkuin ko  jakoa ei olisi lainkaan pelattu*. 
 
*Esimerkki: jos 16-jaon ottelussa 7. jako on laiton ja virhe havaitaan kilpailijoiden 
laskiessa ottelun tulosta. Tällöin ko. jako hylätään ja ottelun tulos lasketaan 15 jaon 
mukaan. 

 
16.2 Sääntöjen vastainen jako parikilpailussa 
Kun jako on sotkeentunut, kilpailunjohtajan pitää selvittää, missä sotkeutuminen on 
tapahtunut. Jos syyllinen löytyy, niin rangaistukset määrätään kilpailumääräysten 
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lisäysten mukaisesti. Sotkeutuneiden jakojen pisteytykset löytyvät 
kilpailumääräyksien lisäyksistä. 

 
17. Tarjouslaatikot 

Tarjouslaatikoita käytetään kaikissa kilpailuissa. Jakajasta aloittaen pelaajat asettavat 
tarjoukset eteensä pöydälle, vasemmalta oikealle hieman päällekkäin, niin että kaikki 
tarjoukset ovat näkyvissä ja partneria kohti. Pelaaja ei saa koskea tarjouslaatikkoon, 
ennen kuin hän on päättänyt, minkä tarjouksen tekee. Tarjous on tehty kun 
tarjouslappu(laput) on nostettu tarjouslaatikosta selvästi tarkoituksena tarjota (lain 
25§ voi kuitenkin astua voimaan). 
 
Alertointi pitäisi tehdä Alert-lappua käyttäen. Alertoivan pelaajan vastuulla on 
huolehtia siitä, että vastustajat ovat huomanneet alertin.  
 
Ilman näköesteitä pelattaessa pelaaja ilmoittaa hyppäävästä tarjouksesta asettamalla  
Stop-kortin eteensä, tarjoaa sitten normaalisti ja lopulta poistaa Stop-kortin. VPV ei 
saa tarjota ennen kuin Stop-kortti on poistettu. Jos Stop-kortti on poistettu liian 
aikaisin tai ei käytetty lainkaan, niin vastustaja saa pitää tauon aivan kuin Stop-korttia 
olisi käytetty oikein. 
 
Pelaaja saa vapaasti tarkastella tarjoussarjaa, kunnes se poistetaan pöydästä. 
Tämän jälkeen pelaaja saa kysyä tarjoussarjaa, kun on hänen vuoronsa pelata 
ensimmäiseen tikkiin. 
 
Näköesteitä käytettäessä tarjoukset nostetaan tarjouslaatikosta ja asetetaan kelkalle 
vasemmalta oikealle päällekkäin, niin että kaikki tarjoukset ovat näkyvissä ja 
partneria kohti. Pelaajien tulee pyrkiä tarjoamaan äänettömästi. 

 
18. Korttien pelaaminen 

Pelin aikana jokainen kortti tulisi asettaa partneria kohden samalla tavalla ja samassa 
asennossa, niin että kaikki pöydän pelaajat voivat ne nähdä.  

 
19. Näköesteet 

Näköesteitä käytetään kilpailutoimikunnan määräämissä kilpailuissa. 
 

19.1 Menettelyn kuvailu 
Pohjoinen ja Itä istuvat koko ajan samalla puolella näköestettä. Pohjoisen tehtäviin 
kuuluu asettaa jakokotelo kelkalle ja poistaa se jaon pelaamisen jälkeen. Lännen 
tehtävä on nostaa ja sulkea näköesteen luukkua. Järjestys on seuraava: Pohjoinen 
asettaa jakokotelon kelkalle. Luukku suljetaan - ja se pysyy suljettuna koko 
tarjoussarjan ajan - niin että kelkka juuri mahtuu liikkumaan sen alta. Pelaajat ottavat 
kortit jakokotelosta. Tarjoukset tehdään tarjouslaatikon korteilla. Pelaaja asettaa 
tarjouksen kelkkaan, joka on näkyvissä vain pelaajan puolella näköestettä. Pelaajan 
ensimmäisen tarjouksen tulisi koskettaa vasenta puolta hänen osastaan kelkkaa. 
Tarjoukset asetetaan vähän päällekkäin oikealle päin. Kun molemmat pelaajat 
samalla puolella näköestettä ovat tehneet tarjouksensa, niin Pohjoinen tai Etelä, 
riippuen siitä kumman puolella kelkka on, työntää kelkkaa näköesteen alta, niin että 
ainoastaan pelaajat toisella puolella näkevät sen. Sen jälkeen nämä pelaajat 
tarjoavat ja kelkka työnnetään taas näköesteen alta. Tämä toistuu kunnes 
tarjoussarja päättyy.  
Kun kaikki neljä pelaajaa ovat tarkastelleet koko tarjoussarjan (sama kuin saisi 
tarjoussarjan kerrattua) pelaajat palauttavat tarjouksensa tarjouslaatikkoon. 
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Luukku avataan kun laillinen lähtökortti on asetettu pöydälle kuvapuoli ylöspäin. 
 

19.2 Alertit ja Selitykset 
a) Pelaajan joka tekee alertoitavan tarjouksen (määrittely SBL:n alertointisäännöstö), 
pitää alertoida se pelaajalle, joka on samalla puolella näköestettä ja hänen 
partnerinsa pitää alertoida se toisella puolella näköestettä kun kelkka siirtyy sinne. 
Alertointi tehdään asettamalla Alert-kortti samalla puolella näköestettä olevan 
vastustajan viimeisen tarjouksen päälle ja alertoitu pelaaja ottaa tämän huomioon 
palauttamalla Alert-kortin vastustajalle. Pelaaja halutessaan kysyy kirjallisesti 
vastustajan tarjouksen merkitystä samalla puolella näköestettä olevalta vastustajalta. 
Kysymykseen vastataan kirjallisesti. 
b) Pelaaja saa kysyä kirjallisesti täydellistä selitystä vastustajan tarjouksiin milloin 
tahansa tarjoussarjan aikana samalla puolella näköestettä olevalta vastustajalta. 
Kysymyksen vastaus annetaan myös kirjallisena. 
c) Jokainen pelaaja saa ainoastaan tietoa tarjouksien merkityksistä samalla puolella 
olevalta vastustajalta, tarjoussarjan alusta jaon loppuun pelaamiseen asti. 
Kysymykset pelin aikana on esitettävä kirjallisena ja luukku suljettuna. Luukku 
avataan kun vastaus on annettu. 

 
19.3 Rangaistusten muuttuminen näköesteitä käytettäessä 
Vuoden 2007 Laki on voimassa seuraavin poikkeuksin: 
• Pykälä 9A2(b)(1); Pykälä 42B(3); Pykälä 43A(1)(b) – Lepääjä saa huomauttaa 
puolustajan korttien liian aikaisesta näkyville tulosta. 
• Pykälä 13 – Keinotekoinen korjattu pistetulos ja rankaiseminen selostettuna 
ensimmäisessä pykälässä on voimassa vain jos tarjous on siirtynyt toiselle puolelle 
näköestettä. 
• Pykälä 16 – Tarjoussarjan aikana, kun pelataan näköesteillä, tempon muutoksen voi 
huomata siitä, miten nopeasti kelkka palautuu toiselta puolelta näköestettä. Pelaajat, 
jotka saavat kelkan ovat ne, jotka voivat huomauttaa tempon muutoksesta. Tästä 
johtuen on rikkomus, jos joku pelaajista sillä puolella näköestettä, jossa tempon 
muutos on tapahtunut, huomauttaa siitä ja tämä pari menettää kärsineen osapuolen 
statuksensa. Noin 20 sekunnin viivettä ei pidetä tarpeeksi pitkänä välittämään 
luvatonta tietoa. 
• Pykälä 20 – Tarjoussarjan kertaaminen. Niin kauan kun tarjouslaput ovat kelkalla, 
pelaaja voi kerrata tarjoussarjaa tutkimalla niitä. Ensimmäisessä tikissä, kun pelaaja 
vielä saa kysellä tarjoussarjaa, mutta tarjoukset eivät enää ole näkyvissä, pelaaja saa 
kirjallisena kysyä tarjoussarjaa pelaajalta, joka on samalla puolella näköestettä. 
• Pykälät 25 - 32; pykälä 34; pykälät 36 - 39 – Näiden pykälien rikkomuksissa 
käytetään seuraavaa menettelytapaa: 
a) Kelkka ei ole kulkenut toiselle puolelle. Ennen kuin kelkka siirretään, rikkojan 
vastustaja samalla puolella näköestettä huomauttaa epäsäännöllisyydestä ja kutsuu 
kilpailunjohtajan. 
Kilpailunjohtaja huolehtii, että epäsäännöllisyys korjataan ilman rankaisua. 
Näitä laittomia tarjoukset ei saa hyväksyä. 
b) Molemmat puolet ovat syyllisiä. Kun laiton tarjous kuitenkin on siirtynyt toiselle 
puolelle näköestettä, molemmat osapuolet ovat syyllisiä (eli jompi kumpi pelaajista 
tekee laittoman tarjouksen ja toinen pelaajista – Pohjoinen tai Etelä – siirtää kelkkaa 
toiselle puolelle ennen korjausta), molemmat pelaajat toisella puolella näköestettä 
ovat vastuussa huomauttaa epäsäännöllisyydestä ja kutsua kilpailunjohtaja. 
Kilpailunjohtaja palauttaa kelkan rikkoneille pelaajille ja epäsäännöllisyys korjataan 
ilman rankaisua. Näitä laittomia tarjouksia ei saa hyväksyä. 
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c) Vain toinen puoli on syyllinen: Kun tarjous on siirtynyt toiselle puolelle näköestettä, 
molemmat pelaajat sillä puolella ovat velvollisia huomauttamaan 
epäsäännöllisyydestä ja kutsumaan kilpailunjohtajan. Jos B ei ole voimassa ja jos ei 
muualla niin määrätä, niin tehty ja toiselle puolelle siirretty tarjous käsitellään 
normaalisti lakien mukaan. 
d) Epäsäännöllisyyttä ei huomata. Kun laiton tarjous siirtyy toiselle puolelle 
näköestettä, eikä kumpikaan pelaaja huomauta siitä ja kelkka lopulta siirtyy takaisin 
puolelle missä epäsäännöllisyys tapahtui, niin tarjous jää voimaan ilman rankaisua tai 
oikaisua. Kuitenkin, jos tarjous ei ole hyväksyttävä, niin pykälä 35 pätee. 
e) Tietoa – Luvatonta tai Ei. Tieto takaisin otetusta tarjouksista on luvatonta kaikille 
syyllisille osapuolille mutta luvallista pelaajalle tai pareille joka ei ole syyllistynyt 
epäsäännöllisyyteen. Jos kilpailunjohtaja toteaa, että luvaton tieto takaisin otetusta 
tarjouksesta estää normaalin tarjoussarjan, hän antaa keinotekoisen korjatun 
pistetuloksen. 
• Pykälä 33 – Seuraava tarjous kumotaan ilman rankaisua. 
• Pykälä 40 - Alertit. Kun alertoitava tarjous tehdään, niin pelaajaa alertoi 
vastustajalle, joka on samalla puolella näköestettä. Kun kelkka siirretään toiselle 
puolelle, niin molempien pelaajien pitää heti alertoida partnerinsa alertoitava tarjous. 
• Pykälä 41A – Ensimmäinen lähtö väärällä vuorolla. Rikkojan vastustaja samalla 
puolella näköestettä tulee yrittää estää lähtöä väärällä vuorolla. Kortti, joka on 
pöydällä nurinpäin, otetaan takaisin ilman rangaistusta. Kortti, joka on käännetty 
kuvapuoli ylöspäin, otetaan takaisin ilman rangaistusta, jos luukkua ei ole nostettu. 
Kun luukku on nostettu kuvapuoli ylöspäin tehdyn väärän lähdön jälkeen  - 
pelinvientipuolen syyllistymättä virheeseen (a) ja toinen puoli ei ole vielä pelannut 
kuvapuoli ylöspäin ja pykälä 54 pätee;  (b) ja, toinen puoli on myös pelannut 
kuvapuoli ylöspäin, kortista tulee iso rangaistuskortti. 
Kun pelinviejän puoli on virheellisesti nostanut luukun, lähtö hyväksytään. 
Kilpailunjohtaja antaa korjatun pistetuloksen todetessaan, että pelaaja, joka nosti 
luukun, olisi voinut tietää, että hän hyötyy lähdön hyväksymisestä. 
• Pykälä 73D – Tarjoussarjan aikana, kun vastustaja on tarjonnut nopeasti, niin on 
hyvä korjata tempo joko viivyttämällä omaa tarjousta (laittaa tarjouksen eteensä, 
mutta ei kelkalle) tai odottaa vähän aikaa ennen kun työntää kelkan toiselle puolelle. 
Lisäviivyttely on sallittua, jotta kelkan liikkuminen saadaan enemmän 
sattumanvaraiseksi. 
• Pykälä 76 - Katsojat. Katsojat eivät saa istua niin että näkevät molemmat puolet 
näköesteestä. 

 
20. Monistetut jaot 

Aina kun on mahdollista käytetään valmiiksi monistettuja jakoja. 
 
21. Tuomiot ja valitukset 

Kilpailunjohtaja tulee kutsua pöytään heti, kun epäsäännöllisyydestä on huomautettu 
(BL 9B1a). Kun kilpailunjohtaja antaa ratkaisunsa, niin mahdolliset valitukset tätä 
tuomiota kohtaan on tehtävä kohdan 33 vaatimusten mukaan. 

 
22. Kilpailun muutoksenhakukomitea (jury) 

Kaikki muutoksenhakuvaatimukset kilpailunjohtajan tuomiosta on saatettava 
muutoksenhakukomitean kuultaviksi. Muut valitukset, kuten kilpailumääräysten osalta 
tai valitus lakitoimikuntaan tuomion lainvoimaisuudesta, tehdään kuten 
myöhemmissä kappaleissa 34 ja 35 kerrotaan. Muutoksenhakukomitea kokoontuu 
mahdollisimman pian, ottaen kuitenkin huomioon kilpailumuodon asettamat 
erityisvaatimukset. 
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22.1 Muutoksenhakukomitean muodostaminen 
Joko kilpailutoimikunta tai kilpailunjohtaja nimeää kolmihenkisen (puheenjohtaja ja 
kaksi jäsentä) muutoksenhakukomitean ennen kilpailun alkua. Siihen on nimettävä 
kokeneimmat ja lakia tuntevimmat pelaajat tai koko kilpailun ajan paikalla olevat 
katsojat. 
Esteellisyystapauksissa muutoksenhakukomitea täydentää itse itsensä. 
 
22.2 Määräysvalta 
Muutoksenhakukomitealla on oikeus tutkia mitä tahansa aihetta, joka johtuu vuoden 
2007 kilpailubridgen laista tai näistä kilpailumääräyksistä. 
 

 
23. Muutoksenhaun jättäminen 

Oikeus muutoksenhakuun kilpailunjohtajan päätöksestä päättyy 30 minuutin kuluessa 
siitä, kun istunnon viralliset tulokset on asetettu näkyviin tarkastettaviksi, ellei 
kilpailunjärjestäjä ole asettanut muuta määräaikaa.(BL92B) 
 
Joukkuekilpailussa muutoksenhaun tekee joukkueen kapteeni tai hänen valtuuttama 
henkilö ja parikilpailussa toinen parin pelaajista. Parikilpailussa muutoksenhakua ei 
oteta käsittelyyn, jos parin molemmat pelaajat eivät siihen yhdy (BL92D1). 
Joukkuekilpailussa muutoksenhakua ei käsitellä, jos joukkueen kapteeni ei siihen 
yhdy (BL92D2). 
Muutoksenhakua voi pyytää kahdesta eri syystä:  
a) Se voi olla muutoksenhaku kilpailunjohtajan antamasta tuomiosta tai jostakin sen 
seurauksesta. Tällainen pyyntö käsitellään yleensä kohdan 33 ohjeistuksen mukaan. 
b)  Se voi olla pyyntö muuttaa kilpailunjohtajan antamaa korjattua pistetulosta. Toisin 
sanoen tässä tapauksessa hakija ei kyseenalaista kilpailunjohtajan tekemää 
tuomiota, vaan ainoastaan rikkomusta seuranneen oikaisun oikeudenmukaisuutta. 
Tämän tyypin muutoksenhaut ratkaistaan yleensä kirjallisten raporttien avulla 
kuulematta osapuolia. 

 
23.1 Muutoksenhaun maksut 
Muutoksenhaun jättäminen on maksullista. Jos maksua ei ole määritelty erikseen 
kilpailun erillisissä määräyksissä, niin maksu on henkilökohtaisessa ja parikilpailussa 
yhden pelaajan osallistumismaksun suuruinen ja joukkuekilpailussa ¼ joukkueen 
kilpailumaksusta.  
 
Maksu palautetaan muutoksenhaun tekijälle, ellei muutoksenhakukomitea pidä 
valitusta täysin aiheettomana. Jos muutoksenhakumaksuja jätetään palauttamatta, se 
kirjataan SBL:n satunnaisiin tuottoihin. 
 

 
24. Muutoksenhaun käsittely 

Saatuaan huolellisesti täytetyn muutoksenhakulomakkeen kilpailunjohtajan on 
toimitettava se mahdollisimman pian muutoksenhakukomitean puheenjohtajalle. 
Puheenjohtaja järjestää käsittelyä varten sopivan paikan ja ajankohdan. Paikan 
valittuaan hän ohjeistaa kilpailunjohtajan ohjaamaan kiistan osapuolet paikalle. 
 
Muutoksenhakukomitean toiminnalle on ohjeet liitteessä 8. Näiden ohjeiden 
noudattamatta jättäminen ei tee komitean päätöksestä mitätöntä. Kuitenkin, jos 
tällaisessa käsittelyssä komitean puheenjohtajan mielestä toisen osapuolen 
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oikeuksia on loukattu, on komitean käsiteltävä asia uudelleen. Uuden käsittelyn 
päätös korvaa aiemman päätöksen. 
 
Jos käsittelyssä on jokin muu asia kuin muutoksenhaku, niin komitea voi määrätä 
sopivana pitämänsä rangaistuksen mille tahansa asian osapuolelle. Annettu 
pisterangaistus voidaan kirjata mihin tahansa pelattuun jakoon. Aina, kun komitean 
mielestä tapahtumat oikeuttavat tai vaativat, komitea voi (muiden rangaistusten 
lisäksi) esittää kenelle tahansa pelaajalle pelikieltoa yhden tai useamman istunnon 
ajaksi, määrätä ottelun hävityksi tai hylätä parin tai joukkueen. 
 
24.1. Käsittelyyn saapumatta jättäminen 
Jos mikä tahansa muutoksenhaun tai muun käsittelyn osapuoli, jonka osallistuminen 
katsotaan tarpeelliseksi ja jolle tilaisuuden paikka ja aika on ilmoitettu, ei saavu 
paikalle, niin komitean puheenjohtaja voi: 
a) järjestää uuden kuulemistilaisuuden. 
b) tehdä päätöksensä osapuolen huolimatta. 
c) Jos osapuoli, joka ei saavu paikalle on muutoksenhakija, niin komitea voi hylätä  
muutoksenhaun ilman käsittelyä ja vahvistaa kilpailunjohtajan päätöksen. 
 
Osapuolta, joka ei saavu kutsuttuna paikalle komitean käsittelyyn, voi komitea 
rangaista. Kaikkien käsiteltävän pöydän neljän pelaajan tulee osallistua käsittelyyn 
elleivät he etukäteen pyydä kilpailunjohtajalta lupaa olla poissa. 
 

 Niiden valtuuksien, jotka kilpailumääräykset muutoksenhakukomitealle antavat, 
lisäksi komitealla on myös ne valtuudet jotka vuoden 2007 Kilpailubridgen laki sille 
määrää. 

 
 
25. Valitus SBL:n lakitoimikunnalle 

Kilpailunjohtajan tekemästä Bridgelakia koskevasta päätöksestä voi valittaa SBL:n 
lakitoimikunnalle. Valitus tulee tehdä kirjallisena ja sen allekirjoittaa 
joukkuekilpailussa joukkueen kapteeni (tai hänen valtuuttamansa henkilö) ja 
parikilpailussa molemmat parin pelaajat. Valitus luovutetaan kilpailunjohtajalle, jonka 
tulee toimittaa se joko lakitoimikunnan puheenjohtajalle tai SBL:n puheenjohtajalle.  
 
Valitus SBL:n lakitoimikunnalle on maksullinen. Maksu on samansuuruinen kuin 
valituksen aiheuttaman kilpailun muutoksenhakumaksu (ks. 33.1.).  Valitusmaksua ei 
palauteta mikäli valitus on täysin aiheeton. 
 
Lakitoimikunta on päätösvaltainen, jos käsittelyyn osallistuu vähintään kaksi 
lakitoimikunnan jäsentä. 
 
Lakitoimikunta on korkein Bridgelain tulkinnasta vastaava elin, eikä sen päätöksestä 
voi valittaa. 

 
26. Valitus SBL:n kilpailutoimikunnalle kilpailujen järjestelyistä 

Mikäli kilpailun järjestelyt ovat tehty vastoin kilpailumääräyksiä tai järjestelyissä on 
ilmennyt puutteita, jotka ovat saattaneet vaikuttaa lopputulokseen, on valitus 
kilpailutoimikunnalle tehtävä vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä. 
 
Kilpailutoimikunta on päätösvaltainen, jos käsittelyyn osallistuu vähintään kaksi 
kilpailutoimikunnan jäsentä. 
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Kilpailutoimikunnan päätöksestä voi valittaa SBL:n hallitukselle, mutta hallituksella on 
oikeus jättää valitus tutkimatta. 

  
27. Voittajan määrääminen tasatuloksiin päättyneissä pari- ja 
joukkuekilpailuissa 
  

27.1. Pari- ja henkilökohtainen kilpailu 
Milloin tasatulosten välillä on tehtävä ero, on jokainen tasatuloksen saavuttaneiden 
pelaama jako otettava huomioon riippumatta siitä, ovatko he pelanneet samat vai eri 
jaot taikka pelanneet samassa tai eri ryhmässä. Jaoista, jotka kaksi tai useammat 
tasatuloksen saavuttaneet kilpailijat ovat pelanneet, annetaan kilpailijalle kaksi 
pistettä jakoa kohden tuloksesta, joka on parempi kuin jonkun muun tasatulokseen 
päättyneen kilpailijan, ja yksi piste samasta tuloksesta. Jaoista, jotka vain yksi 
tasatulokseen päätynyt kilpailija on pelannut, annetaan hänelle kaksi pistettä 
keskipelin ylittävästä tuloksesta, yksi piste keskituloksesta ja 0 pistettä keskituloksen 
alistavasta pistetuloksesta. Tasatulokseen päätyneistä kilpailijoista voittaa se, joka 
saa näin laskettuja pistettä eniten. 
 
27.2. Joukkuekilpailu ja joukkuekilpailulaskennalla pelattava parikilpailu 
Jos vain kaksi joukkuetta on saavuttanut tasatuloksen ratkaisevat keskinäisen ottelun 
IMP- pisteet. Jos nämä ovat tasan tai jos joukkueet eivät ole kohdanneet toistaan, 
ratkaisee saavutettujen IMP- pisteiden nettotulos. Jos tämäkin on tasan, ratkaisee 
saavutettujen plus- ja miinus- IMP- pisteiden suhde. 
 
Jos kolme tai useampia joukkuetta päätyy samaan tulokseen, ratkaisee voittajan 
keskinäisten otteluiden ottelupisteiden summa. Jos nämä ovat tasan tai jos kaikki 
tasatulokseen päätyneet joukkueet eivät ole kohdanneet toisiaan, ratkaisee 
saavutettujen IMP- pisteiden nettotulos. Jos tämäkin on tasan, ratkaisee 
saavutettujen plus- ja miinus- IMP- pisteiden suhde. 

 
27.3. Suomen Cup-ottelussa 
Jos pelattavaksi määrätyn jakomäärän jälkeen joukkueilla on tasan yhtä monta IMP-
pistettä, niin ottelussa pelataan neljän jaon jatkoaikoja, kunnes neljän pelatun jaon 
jälkeen toisella joukkueella on vähintään 1 IMP-piste enemmän kuin toisella. 

 
27.4. Poikkeukset 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus vahvistaa noudatettavaksi poikkeavia määräyksiä 
tasatuloksiin päättyneissä pari- ja joukkuekilpailuissa voittajan määräämiseksi. Tästä 
on ilmoitettava onnen kilpailun alkamista. 

 
27.5. Mestaripisteet 
Joukkuekilpailuissa, parikilpailussa ja henkilökohtaisessa kilpailussa mestari- ja 
voittopisteet jaetaan tasatuloksen saavuttaneiden kesken tasan riippumatta vertailun 
tuloksesta. 

 
28. Mestaripisteet ja palkinnot 
 

28.1 Suomen mestaruuskilpailut 
Virallisissa Suomen mestaruuskilpailuissa kolme ensimmäistä sijoittunutta paria ja 
joukkuetta palkitaan kulta-, hopea- ja pronssimitalein. Suomen Cup -finalistit palkitaan 
kulta- ja hopeamitalein. 
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Suomen mestaruuskilpailuissa ja Suomen Cupissa jaetaan stipendejä sekä 
mestaripisteitä SBL:n hallituksen hyväksymän SM-kilpailusäännöstön mukaan. 

 
28.2 Mestaripistekilpailut 
MP-kilpailuissa menestyneille jaetaan mestaripisteitä SBL:n vahvistamien pari- ja 
joukkuekilpailun taulukoiden mukaan (liite 9).  
 
Joukkuekilpailussa viisi- ja kuusihenkisen joukkueen mestaripisteet painotetaan 
pelaajamäärän mukaan kertoimilla 4/5 ja 4/6.  
 
Henkilökohtaisessa kilpailussa mestaripisteitä jaetaan parikilpailun taulukkoa 
painottamalla kertoimella 0,6.  
 
Kaksipäiväisissä tapahtumissa mestaripisteet jaetaan käyttämällä painotuskerrointa 
1,5, mikäli jakoja on pelattu vähintään 70.  
 
Mikäli kilpailussa pelataan vähemmän kuin 40 jakoa, suhteutetaan mestaripisteet 
jakomäärään (pelattu jakomäärä/40*taulokon mestaripisteet), poikkeuksena klo 18:00 
tai sen jälkeen alkavat kilpailut, joissa on pelattava vähintään 32 jakoa ennen kuin 
mestaripisteitä suhteutetaan jakomäärään (pelattu jakomäärä/32*taulukon 
mestaripisteet). 
 
Ilman kilpailutoimikunnan lupaa mestaripisteitä ei voida jakaa lainkaan, jos 
kilpailuissa pelataan alle 26 jakoa. Tällaisissa kilpailuissa mestaripisteet annetaan 
kilpailutoimikunnan kilpailulle antaman erillisohjeen mukaisesti.  Tieto vähäisestä 
jakomäärästä on oltava kilpailukutsussa. 
 
Mestaripisteitä ei jaeta, jos parikilpailussa on vähemmän kuin 6 paria, 
joukkuekilpailuissa vähemmän kuin 3 joukkuetta tai henkilökohtaisessa kilpailussa 
vähemmän kuin 12 pelaajaa.  
 
MP-kilpailussa jaetaan palkintoina vähintään SBL:n vuosikokouksen vahvistama 
osuus pelimaksuista. Kilpailunjohtaja voi hyväksyä kilpailussa jaettavan 
tavarapalkinnon vähennettäväksi rahapalkintomäärästä. Kilpailuissa voidaan jakaa 
myös muita palkintoja. 

 
28.3  Muutoksenhaku lopputulokseen vaikuttavasta kilpailunjohtajan 
tuomiosta 
Ellei juryä ole nimetty ja jos jokin lopputulokseen vaikuttava kilpailunjohtajan tuomio 
on kiistetty, mestaripisteitä ja palkintoja ei saa jakaa, ennen kuin SBL:n lakitoimikunta 
on antanut asiassa päätöksen. Jos jury on nimetty ja antanut ratkaisun 
kilpailunjohtajan kiistetystä tuomiosta, palkinnot ja mestaripisteet saa jakaa kilpailun 
päätyttyä. Tämä ei kuitenkaan estä muutoksenhakua SBL:n lakitoimikuntaan, jonka 
myöhemmin antama päätös määrittää kilpailun lopulliset tulokset. Palkintojen ja 
mestaripisteiden jako on siinä tapauksessa oikaistava jälkikäteen. 
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29. Liitteet 
 
29.1  Liite 1  Suomen Bridgeliiton Systeemipolitiikka 
 
29.2 Liite 2 Alert-säännöstö 
 
29.3 Liite 3 Psyykkisten tarjousten raportointi ja Raportointilomake psyykkisestä  

tarjouksesta 
 
29.4  Liite 4 Suomen Bridgeliiton Kurinpitomääräykset (linkki lisätään, kunhan nämä  
 syyskokouksessa hyväksytään ja julkaistaan)  
 
29.5  Liite 5 SBL:n  järjestämien Suomen mestaruuskilpailujen säännöstä 
 
29.6  Liite 6 MP-kilpailujen tilitysohjeet   
 
29.7 Liite 7 Konventiokortti SBL:n standardi 
 
29.8 Liite 8 SBL:n konventiokorttipohja 
 
29.9  Liite 9 Muutoksenhakupyyntöjen käsittely 
 
29.10  Liite 10 Joukkuekilpailun muunnostaulukko ottelun IMP-tulos    Victory Points  
 
29.11 Liite 11  Parikilpailun muunnostaulukko kierroksen IMP-tulos    Victory Points 
 
29.12 Liite 12  Parikilpailun muunnostaulukko kierroksen %-tulos    Victory Points 
 
29.13 Liite 13  SBL yhteystiedot 
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LIITE 9  

Muutoksenhaun käsittely 
1. Muutoksenhaun käsittelyn tulee sisältää ainakin seuraavat vaiheet:  
 1. Kiistan syiden ja todisteiden kuuleminen 
 2. Muutoksenhakukomitean keskustelu asiasta 
 3. Muutoksenhakukomitean ilmoitus ratkaisustaan 
 
2. Muutoksenhakukomitean puheenjohtaja voi oman päätösvaltansa puitteissa vaatia 

käsittelyyn kuultaviksi tarpeelliseksi katsomansa tahot. Käsittelyssä yleensä olisi syytä olla 
läsnä syiden ja todisteiden kuulemisen aikana ainakin seuraavien: 

 a) Muutosta hakeva pari 
 b) Muutoksen haun tekijän vastustaja 
 c) Joukkuekilpailussa joukkueiden kapteenit 
 d) Tulkki, (tai muu henkilö, joka ko. tilanteessa hallitsee vierasta kieltä) jos tilanne niin 

vaatii. 
 e) Kilpailunjohtaja tai kilpailunjohtajat, jos useampia 
 f) Kuka tahansa muu henkilö, jota puheenjohtaja pitää sopivana avustamaan 

muutoksenhakutoimikuntaa tekemään päätöksensä 
 g) Muutoksenhakukomitean jäsenet 
 h) Muutoksenhakukomitean sihteeri 
 
3. Kun muutoksenhaun käsittely on alkanut, ei muutoksenhakukomiteaan voi enää ottaa lisää 

jäseniä, eivätkä paikalta aiemmin poissa olleet saa osallistua enää käsittelyyn. 
 
4. Muutoksenhakukomitean puheenjohtaja johtaa asian käsittelyä. Prosessin tulee noudattaa 

seuraavaa järjestystä: 
 a) Muutoksenhakulomakkeen kopioiden toimittaminen asianosaisille. 
 b) Muutoksenhakijan ja heidän vastustajansa tunnistaminen sekä puheenjohtajan lyhyt 

johdanto käsiteltävästä asiasta. 
 c) Niiden tosiasioiden esittäminen, joiden nojalla kilpailunjohtaja on tehnyt oman tuomionsa 

ja josta nyt muutosta haetaan. 
 d) Muutoksenhakukomitean kysymykset kilpailunjohtajalle. 
 e) Mahdollisuus pelaajille ilmoittaa hyväksyntänsä tai erimielisyytensä kilpailunjohtajan 

esittämiin tosiasioihin. 
 f) Puheenjohtajan kutsumien todistajien lausunnon kuuleminen. Tämän jälkeen d ja e 

kohdat toistetaan. 
 g) Muutoksenhakijan puheenvuoro. 
 h) Muutoksenhakukomitean kysymykset muutoksenhakijalle. 
 i) Muutoksenhakijan vastustajan puheenvuoro 
 j) Muutoksenhakukomitean kysymykset vastustajalle. 
 k) Muut mahdolliset kysymykset ja kommentit. 
 l) Tässä vaiheessa muutoksenhakukomiteaan kuulumattomien on poistuttava paikalta. 

Puheenjohtaja voi kuitenkin pyytää kilpailunjohtajaa jäämään paikalle. 
 m) Muutoksenhakukomitea ilmoittaa ratkaisunsa sekä lyhyen perustelun osapuolille sekä 

kilpailunjohtajalle. 
 
5. Tämä ohjeistus on kirjattu helpottamaan muutoksenhakutoimikunnan toimimaan reilusti ja 

oikeudenmukaisesti kaikkia osapuolia kohtaan. 
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6. Jos muutoksenhakukomitealle toimitetaan käsittelyyn tapaus, joka ei käsittele kilpailun-
johtajan tekemää tuomiota, on puheenjohtajalla oikeus soveltaa näitä määräyksiä 
parhaaksi katsomallaan tavalla. 
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LIITE 10 

Joukkuekilpailun muunnostaulukko ottelun IMP-tulos    Victory Points  

Lähde:   WBF General Conditions of Contest, 2001. 
   

   Jakojen lukumäärä ottelussa 
8 10 12 14 16 20 24 28 32 36 40 

VP-tulos  IMP-erotuksen alaraja kierroksella 
15-15 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 
16-14 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 
17-13 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 
18-12 9 10 10 11 12 13 15 16 17 18 19 
19-11 12 13 13 15 16 17 20 21 23 24 26 
20-10 15 16 17 19 20 22 25 26 29 30 33 
21-9 18 19 21 23 24 27 30 32 35 37 40 
22-8 21 22 25 27 28 32 35 38 41 44 47 
23-7 24 26 29 31 32 37 40 44 47 51 54 
24-6 27 30 33 35 37 42 46 50 53 58 61 
25-5 30 34 37 39 42 48 52 56 59 65 69 
25-4 34 38 41 44 47 54 58 62 66 72 77 
25-3 38 42 46 49 53 60 65 69 74 80 85 
25-2 42 46 51 55 59 66 72 77 83 89 94 
25-1 46 51 56 61 65 73 80 86 92 98 103 
25-0 51+ 56+ 62+ 67+ 72+ 80+ 88+ 95+ 101+ 107+ 113+
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LIITE 11 
 
Parikilpailun muunnostaulukko kierroksen IMP-tulos  Victory Points  
 
Käytetään normaalisti vain Swiss-muotoisessa parikilpailussa. 
 
 

 Jakojen lukumäärä ottelussa 
1-3 4 5 6 7 8 

VP-tulos IMP-erotus kierroksella 
15-15 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 
16-14 2-3 2-4 2-4 2-4 2-5 2-5 
17-13 4-5 5-6 5-6 5-7 6-7 6-8 
18-12 6-7 7-8  7-9  8-10 8-10 9-11 
19-11 8-9 9-10 10-11 11-12 11-13 12-14
20-10 10 11-12 12-13 13-15 14-16 15-17
21-9 11-12 13-14 14-16 16-17 17-19 18-20
22-8 13-14 15-16 17-18 18-20 20-22 21-23
23-7 15-16 17-18 19-21 21-23 23-24 24-26
24-6 17-18 19-21 22-23 24-25 25-27 27-29
25-5 19-20 22-23 24-26 26-28 28-30 30-33
25-4 21-22 24-26 27-29 29-32 31-34 34-37
25-3 23-25 27-29 30-32 33-36 35-38 38-41
25-2 26-28 30-32 33-36 37-39 39-43 42-45
25-1 29-31 33-35 37-40 40-43 44-47 46-50
25-0 32+ 36+ 41+ 44+ 48+ 51+ 
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LIITE 12 
 
 
Parikilpailun muunnostaulukko kierroksen %-tulos   Victory Points  
Käytetään normaalisti vain Swiss-muotoisessa parikilpailussa. 
 

Lähde:   WHITE BOOK 2004, EBU Tournament Directors' Guide 
 

 Jakojen lukumäärä ottelussa 
4 tai 

vähemmän 5-6 7-9 10-13 14-19 20-27 28-39 40-55 
VP-tulos  korkein %-tulos kierroksen maksimipisteistä 

10-10 tai 15-15 50.92 50.78 50.65 50.54 50.45 50.38 50.32  50.27 
11-9 tai 16-14 52.80 52.39 51.98 51.65 51.38 51.16 50.97  50.81 
12-8 tai 17-13 54.71 54.02 53.33 52.78 52.32 51.94 51.63  51.37 
13-7 tai 18-12 56.70 55.72 54.74 53.95 53.30 52.77 52.32  51.95 
14-6 tai 19-11 58.80 57.51 56.23 55.19 54.34 53.63 53.04 52.56 
15-5 tai 20-10 61.08 59.45 57.83 56.53 55.45 54.57 53.83 53.21 
16-4 tai 21-9 63.63 61.62 59.64 58.04 56.71 55.62 54.71 53.95 
17-3 tai 22-8 66.61 64.17 61.75 59.80 58.18 56.85 55.74 54.82 
18-2 tai 23-7 70.36 67.37 64.40 62.01 60.03 58.40 57.04 55.91 
19-1 tai 24-6 75.95 72.13 68.35 65.30 62.78 60.71 58.97 57.53 

20-0 tai 25-5 
Yli 

75.95 
Yli 

72.13
Yli 

68.35
Yli 

65.30
Yli 

62.78
Yli 

60.71
Yli 

58.97 
Yli 

57.53 
 
Huomautus 
(a) Ottelupisteiden käyttö ei ole suotavaa, mikäli ottelussa pelataan vähemmän kuin 5 jakoa. 
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LIITE 13 
 
SBL:n yhteystiedot 

Suomen Bridgeliitto  
Finlands Bridgeförbund  
Bridge League of Finland  
   
Kanslia / Kansli / Office:  
Hulda Ahonen,  Bridge Areena,  Perttulantie 6, 00210 Helsinki.  
Toimistoaika ti, ke, to klo 10 - 14 / kanslitid ti, on, to kl. 10 - 14.  
Office hours Tuesday - Thursday 10 a.m. - 2 p.m. GMT+2  
Phone:   09 - 684 8168 / 040 - 847 6196 (international +358 - 9 - 684 8168 / +358-40-847 6196).  
E-mail: executive.officer@bridgefinland.com  
 
Puheenjohtaja / Ordförande / President:  
Olli A. Manni — 0400-950 543.  
Sireenikuja 2 A 4, 20720 Turku. 
E-mail: manni.o.a@jippii.fi 
 
SBL:n toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare / Executive Officer:  
Hulda Ahonen — 09-684 8168 / 040-847 6196.  
Bridge Areena, Perttulantie 6, 00210 Helsinki.  
E-mail: executive.officer@bridgefinland.com  
   
SBL:n taloudenhoitaja / Ekonom / Treasurer:  
Seija Lahtinen — 010 - 332 3137 / 040-509 0203.  
Rauhalanpuisto 4 B 43, 02230 Espoo.  
E-mail: seija.lahtinen@poyry.fi  
Pankkiyhteys / Bank Account:   Nordea Turku - Kupittaa 154830 - 100496.  
   
Kilpailutila / Tävlingslokal / Tournament-place:  
Bridge Areena, Perttulantie 6, 00210 Helsinki (Lauttasaari - Drumsö).  
Phone: 09-684 8168.  
   
Pääsihteeri / Generalsekreterare / Secretary General:  
Kaj G. Backas — 050-5898500  
Mechelininkatu 10 A 8, 00100 Helsinki. 
E-mail: kgb@sackab.fi  

Bridge-lehti / Chefredaktör / Journal Editor:  
Hulda Ahonen — 040-847 6196.  
Bridge Areena, Perttulantie 6, 00210 Helsinki. 
E-mail: hulda.ahonen@gmail.com  

Kotisivut / Hemsidor / Website:     http://www.bridgefinland.fi  
Toimittaja / Manager:   Kari Patana 
E-mail: kepatana@jyu.fi 
http://www.patana.biz  
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Kilpailutoimikunta / Tävlingsutskottet / Organizing committee for competitions:  
E-mail: competition@bridgefinland.fi 

 
Lakitoimikunta / Lagsutskottet / Laws Committee:  
E-mail: laws.committee@bridgefinland.fi 
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