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SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖSTÖ 
 

1.  Yleiset määräykset 
 

SBL järjestää seuraavat SM-kilpailut 
 
1. Avoin joukkuekilpailu 
2. Avoin parikilpailu 
3. Swiss-parikilpailu 
4. Mixed-parikilpailu 
5. Mixed-joukkuekilpailu 
6. Naisten parikilpailu 
7. Seniorien parikilpailu 
8. Veteraanien parikilpailu 
9. Juniorien parikilpailu 
10. Juniorien joukkuekilpailu 
11. Parikilpailu B-mestaruudesta 
12. Joukkuekilpailu B-mestaruudesta 
13. Suomen CUP  
 
Kilpailutoimikunta määrää kilpailuille kilpailunjohtajan. 
 
Ellei näissä kilpailumääräyksissä toisin mainita, varapelaajan käyttö on sallittu, jos 
varsinaiselle pelaajalle tulee pakottava, todisteellinen työeste tai esteen aiheuttaa 
sairastuminen tai jokin muu pakottava syy. 
 
Ilman karsintaa pelattavissa finaaleissa sekä avoimen pari- ja joukkuekilpailun piirin 
välierissä varapelaaja saa pelata enintään 50% pelattavista jaoista. Jos varapelaaja 
pelaa tätä enemmän, hän tulee alkuperäisen pelaajan tilalle varsinaiseksi kilpailijaksi.  
 
Jos pelaaja on aikaisemmin osallistunut samaan kilpailuun jossain sen 
karsintavaiheessa, hän ei saa toimia varapelaajana 
 
Tupakointi ja alkoholin käyttö pelitiloissa on kielletty kaikissa SM-kisoissa kaikissa 
karsintavaiheissa. 
 
Näiden määräysten estämättä kilpailunjohtajalla on Bridgelain mukainen vastuu kil-
pailun teknisestä sujumisesta sekä hyvien tapojen noudattamisesta kilpailussa, 
mukaan lukien sen, että pelitilassa ei tupakoida eikä käytetä alkoholia.” 
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2. Avoin joukkuekilpailu 
 

2.1  Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. 
 
2.2 Joukkueen kokoonpano  
Joukkueen lopullinen kokoonpano on ilmoitettava piirinmestaruuskilpailussa. Mikäli 
joukkuetta täydennetään vielä piirikarsinnan aikana, täydennyspelaajat eivät ole 
saaneet osallistua samaan kilpailuun jossain sen karsintavaiheessa. 
 
2.3  Varapelaajan käyttö 
Piirinmestaruuskilpailussa piirivalvoja voi myöntää luvan varapelaajan käyttöön. Jos 
joukkue tarvitsee varapelaajaa semifinaaleissa tai finaalissa, lupa on haettava SBL:n 
kilpailutoimikunnalta. 
 
2.4   Piirinmestaruus 
Piirinmestaruuskilpailu pelataan jokaisessa piirissä samanaikaisesti SBL:n kilpailutoi-
mikunnan määräämänä ajankohtana.  Piirinmestaruuskilpailu on myös piirin karsinta 
avoimeen joukkuekilpailuun. 

 
Joukkue saa karsia missä tahansa piirissä, johon kuuluu vähintään kaksi joukkueen 
jäsentä. Jos jokainen pelaaja kuuluu eri piiriin, joukkue voi karsia missä tahansa niistä 
piireistä, joissa joukkueen pelaaja on jäsenenä.  
Mikäli joukkueen matkajärjestelyt ovat selkeästi helpommat sellaisen piirin 
karsintoihin, johon joukkue ei voisi edellä olevan perusteella osallistua, joukkue voi 
anoa oikeutta karsia kyseisessä piirissä. Tällöin joukkue toimittaa kirjallisen ja 
perustellun hakemuksen sen piirin piirivalvojalle, jossa he haluavat karsia.  
 
Piirinmestaruuskilpailussa on pelattava vähintään 48 jakoa. Yksipäiväinen kilpailu on 
sallittu. Kilpailutoimikunta antaa määräyksen pelattavasta jakomäärästä joukkueluvun 
mukaan. 
 
2.5  Semifinaali 
Semifinaaliin otetaan 8:lla jaollinen määrä joukkueita niin, että semifinaaliin pääsee n. 
puolet piireissä karsineista joukkueista.  
Edellisen vuoden mestarijoukkue on oikeutettu suoraan semifinaalipaikkaan. 
Esim. Piireissä on karsinut joukkueita 41 kpl. Tästä 50% = 20,5 joukkuetta, joka 
pyöristetään 24 joukkueeseen. Näistä 23 joukkuetta pääsee semifinaaliin piirien 
karsinnan kautta ja lisäksi edellisen vuoden mestari. 
 
Semifinaalin ryhmäjako toteutetaan siten, että joukkueet, jotka ovat joukkuerankingin 
mukaan alemmassa puoliskossa, sijoitetaan semifinaaliryhmiin matkat minimoiden. 
Semifinaaliryhmät tasapainotetaan sijoittamalla ylempään puoliskoon kuuluvat 
joukkueet pelkästään joukkuerankingin mukaan huomioimatta matkoja.  
 
Semifinaali pelataan neljässä ryhmässä. Ryhmissä pelataan täydellinen sarja, niin 
että semifinaalissa pelataan 100 – 112 jakoa. Kussakin ryhmässä pelataan samat 
jaot samalla kierroksella. Puoliaikatulosta ei lasketa, jos jakoja pelataan vähemmän 
kuin 20/kierros. Suljetussa huoneessa ei ole pelaajien vaihto-oikeutta, mutta 
avoimessa huoneessa saa vaihtaa pelaajia kun on pelattu puolet kierroksen jaoista. 
Finaaliin pääsee kunkin ryhmän kaksi parasta joukkuetta. 
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Semifinaaliryhmässä yhtä monta ottelupistettä saavuttaneiden joukkueiden järjestys 
määräytyy: 
1. keskinäisen ottelun IMP-pisteiden nojalla, tai jos ne ovat tasan, 
2. netto-IMP-pisteiden mukaan, tai jos ne ovat tasan, 
3. IMP-kvootin mukaan, tai jos se on tasan, 
4.  pelaamalla 4 jaon pudotuspeli, tai jos se päättyy tasan 
5. arvalla. 
 
Kilpailutoimikunta valitsee muutoksenhakukomiteat etukäteen. 
 

 
2.6  Finaali   
Finaali pelataan kilpailukalenterin ilmoittamana ajankohtana toukokuun loppuun 
mennessä. 
 
Finaali pelataan kahdeksan joukkueen täydellisenä sarjana. Jokaisessa otteluissa 
pelataan 20 jakoa puoliaikalaskennalla. Otteluissa pelataan samalla kierroksella 
samat jaot. Avoimessa huoneessa saa pelaajia vaihtaa puoliajalla. 
 
Finaalissa on käytössä näköesteet. 
 
Kilpailutoimikunta valitsee muutoksenhakukomitean etukäteen. 

 
2.7   Mestaripisteet 
Piirinmestaruuskilpailussa voittajajoukkueen kaikki pelaajat saavat mestaripisteitä 
kaavan N x 50 vp mukaan (N = piiristä jatkoon selviytyneiden joukkueiden 
lukumäärä). Seuraavaksi sijoittuneiden joukkueiden pelaajat saavat 50 vp vähemmän 
kuin edelle sijoittuneen joukkueen pelaajat. 
 
Semifinaalissa jaetaan mestaripisteitä seuraavasti 
Sija 1 2 3 
MP 3 2 1    pelaajaa kohti 
 
Finaalissa jaetaan mestari- ja voittopisteitä seuraavasti: 
Sija 1 2 3 4 5 
MP 9 5 3 2 1 pelaajaa kohti 
 
Nämä sijoituspisteet saadakseen pelaajan on pitänyt pelata ainakin 25% finaalin 
jaoista. 
 
Lisäksi joukkueet saavat 50 vp/pelaaja voitto-ottelusta sekä 25 vp/pelaaja tasapelistä, 
joksi katsotaan vain 15–15 tulos. Nämä pisteet myönnetään joukkueen pelaajille riip-
pumatta siitä, ovatko he pelanneet ko. ottelussa vai ei. 

 
2.8  Stipendi 
Neljälle parhaalle jaetaan stipendeinä summa, joka vastaa 50% piirin karsinnan 
kilpailutuoton SBL:n osuudesta lisättynä 25% finaalin kilpailumaksusta. 
Palkintosumma jaetaan seuraavasti: 
1. 45% 
2. 28% 
3. 17% 
4. 10% 
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2.9  Läsnäolo pelihuoneissa 
Semifinaalin tai finaalin suljetussa huoneessa saa olla läsnä vain: 
a) Kilpailijat, joiden on määrä pelata huoneessa 
b) Kilpailunjohtajat 
c) Kilpailun henkilökuntaan kuuluvat (myös BBO-henkilökunta) 
d) Liiton puheenjohtaja, mutta tällä mandaatilla vain, jos hän ei ole pelaajana 
kilpailussa 
e) Muutoksenhakukomitean puheenjohtaja, mutta tällä mandaatilla vain, jos hän ei 
ole pelaajana kilpailussa 
f) tarjoilijat 
g) siivoojat 
h) Bulletiinin henkilökuntaan kuuluvat mutta tällä mandaatilla vain, jos bulletiinin 
henkilökuntaan kuuluva ei ole pelaajana kilpailussa 
i) lehdistön edustajat mutta tällä mandaatilla vain, jos lehdistön edustaja ei ole 
pelaajana kilpailussa 
 
Avoimessa pelihuoneessa saa olla läsnä myös ulkopuolisia katsojia. 
 
Pelisaliin täytyy tulla ennen kierroksen alkua. Katsojan täytyy istua samalla puolella 
näköestettä koko kierroksen ja jos hän lähtee huoneesta ennen kierroksen 
päättymistä, niin hän ei saa palata saliin. 
Katsojat voivat seurata ainoastaan yhtä ottelua.  
Lepovuorossa oleva pelaaja ei saa seurata oman joukkueensa ottelua. 

 
2.10   Rajoitukset 
Seuraavat rajoitukset koskevat pelisaleja semifinaalissa ja finaalissa. 
 
2.10.1 Pelaajat ja muut joukkueen viralliset jäsenet 
Tupakointi ja alkoholin käyttö pelitiloissa on kielletty. Pelaaja ei myöskään saa poistua 
pelialueelta tupakoidakseen tai käyttääkseen alkoholia ennen kierroksen päättymistä. 
 
Pelitiloissa ei saa olla mukana virta päällä olevia kännyköitä, hakulaitteita tai muita 
elektronisia laitteita.  
 
Mikäli joukkueen pelaaja tai muu virallinen jäsen rikkoo näitä sääntöjä, määrätään 
joukkueelle 2 ottelupisteen rangaistus. 
 
2.10.2 Katsojat 
Katsojat eivät saa tupakoida tai käyttää alkoholia pelitiloissa eikä heillä saa olla 
mukana virta päällä olevia kännyköitä, hakulaitteita tai muita elektronisia laitteita 
pelitiloissa. Katsojaa, joka rikkoo näitä sääntöjä, poistetaan pelialueelta välittömästi 
eikä hän saa palata ilman kilpailunjohtajan lupaa. 
 
Kilpailunjohtaja voi kieltää katsojaa tuomasta muita tavaroita pelisaliin. 
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3. Avoin parikilpailu 
 

3.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. 

  
3.2 Varapelaajan käyttö 
Parikilpailun finaalissa ei sallita varapelaajan käyttöä. Jos parin varsinainen pelaaja 
on estynyt, parin on luovutettava finaalipaikkansa järjestyksessä 
1. oman piirinsä jonotuslistan ensimmäiselle parille, tai 
2. oman piirinsä jonotuslistan toiselle parille, tai 
3. kvoottijärjestyksessä muiden piirien jonotuslistan ensimmäiselle parille 
 
3.3 Piirinmestaruuskilpailu 
Piirinmestaruuskilpailut pelataan syksyllä kilpailukalenterin määräämänä 
viikonloppuna (viikonloppuina). Kilpailu toimii samalla karsintana SM-parikilpailuun. 

 
Piirin alueella karsivan parin pelaajista ainakin toisen on oltava ao. piirin jonkin ker-
hon jäsen. Mikäli parin matkajärjestelyt ovat selkeästi helpommat sellaisen piirin 
karsintoihin, johon pari ei voisi edellä olevan perusteella osallistua, pari voi anoa 
oikeutta karsia kyseisessä piirissä. Tällöin pari toimittaa kirjallisen ja perustellun 
hakemuksen sen piirin piirivalvojalle, jossa he haluavat karsia. 
 
Piirinmestaruuskilpailussa on pelattava vähintään 48 jakoa.  

 
3.4  Finaali 
Finaali pelataan kilpailukalenterin ilmoittamana ajankohtana marraskuun loppuun 
mennessä. 
 
Finaali pelataan 36 parin kaksipäiväisenä barometrikilpailuna, kolme jakoa kierrosta 
kohti, yhteensä 35 kierrosta.  
 
Finaalin voittaja saa parikohtaisen paikan seuraavan vuoden finaalissa. Jos pari 
hajoaa mistä syystä tahansa, paikkaa ei voi siirtää muulle pariyhdistelmälle.   
 
Finaalipaikat jaetaan piirien kesken suorassa suhteessa näiden ilmoittamien parien 
määrään. Tasatilanteessa on etusija niillä piireillä, jonka edellisen vuoden kvootti on 
suurempi. Jokainen piiri on oikeutettu yhteen finaalipaikkaan, vaikka sen ilmoittamien 
parien määrä ei matemaattisesti edellyttäisi paikkaa.  
 
Kilpailutoimikunta valitsee muutoksenhakukomitean etukäteen. 
 
3.5 Mestaripisteet 
Piirinmestaruuskilpailussa mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan. Jos karsinta on 
kaksipäiväinen ja siinä pelataan vähintään 70 jakoa, korotus jaettaviin 
mestaripisteisiin on 50%. 
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Finaalissa mestaripisteet jaetaan seuraavan taulukon mukaan (36 paria):  
1. 9    MP 
2. 5    MP 
3. 3    MP 
4. 2    MP 
5. 1    MP 
6. 0,7 MP 
7. 0,5 MP 
8. 0,3 MP 
9. 0.1 MP 

 
3.6  Stipendit   
5 parhaalle parille jaetaan stipendeinä summa, joka on 50% piirin karsinnan 
kilpailutuoton SBL:n osuudesta lisättynä 25% finaalin pelimakusuista. 
Palkintosumma jaetaan seuraavasti: 
1. 45 % 
2. 26 % 
3. 15 % 
4. 9 % 
5. 5 % 

 
3.7   Rajoitukset 
Seuraavat rajoitukset koskevat pelisaleja finaalissa. 
 
3.7.1 Pelaajat 
Tupakointi ja alkoholin käyttö pelitiloissa on kielletty. Pelaaja ei myöskään saa poistua 
pelialueelta tupakoidakseen tai käyttääkseen alkoholia ennen kierroksen päättymistä. 
 
Pelitiloissa ei saa olla mukana virta päällä olevia kännyköitä, hakulaitteita tai muita 
elektronisia laitteita.  
 
Mikäli pelaaja näitä sääntöjä, määrätään parille pisterangaistus, joka on 25% jaon 
topista kyseisen session aikana. 
 
3.7.2 Katsojat 
Katsojat eivät saa tupakoida tai käyttää alkoholia pelitiloissa eikä heillä saa olla 
mukanaan virta päällä olevia kännyköitä, hakulaitteita tai muita elektronisia laitteita 
pelitiloissa. Katsojaa, joka rikkoo näitä sääntöjä, poistetaan pelialueelta välittömästi, 
eikä hän saa palata ilman kilpailunjohtajan lupaa. 
 
Kilpailunjohtaja voi kieltää katsojaa tuomasta muita tavaroita pelisaliin. 
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4. SWISS-IMP parikilpailu 
 

4.1   Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä sekä muiden WBF:n 
alaisten liittojen pelaajilla. 
 
4.2 Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan kaksipäiväisenä ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana 
ajankohtana. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. 

 
Kilpailussa pelataan 84 jakoa 6 jaon kierroksin. Jokaisen kierroksen imp-erotus 
muutetaan ottelupisteiksi, jotka ratkaisevat mestaruuden. 
 
4.3  Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan 50% korotuksella.  

 
4.4  Stipendit  
Stipendisumma on 40% pelimaksuista. 
Viimeisen stipendin on oltava ainakin parin pelimaksun suuruinen. 

 
 
 
5. Mixed-parikilpailu 
 

5.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä, kuitenkin niin että 
parissa täytyy pelattava mies ja nainen. 

 
5.2  Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan yksipäiväisenä ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana 
ajankohtana. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. 

 
Kilpailu on toteutettava barometrina. Kilpailussa on pelattava vähintään 40 jakoa. 
Kaikkien parien ei tarvitse kohdata toisiaan. 
 
Pelaajilla ei ole sukupuolen mukaan määrättyä ilmansuuntaa tai paikkaa.  
 
5.3  Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan 25% korotuksella.  

 
5.4  Stipendit  
Stipendisumma on 40% pelimaksuista. 
Viimeisen stipendin on oltava ainakin parin pelimaksun suuruinen. 
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6. Mixed-joukkuekilpailu 
 

6.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä, kuitenkin niin että 
parissa täytyy pelata mies ja nainen. 
 
6.2 Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan yksipäiväisen ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana 
ajankohtana. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. 

 
Kilpailu toteutetaan ”vihreänä hissinä”, 7 kierrosta 8 jaon otteluin, ensimmäinen kier-
ros arvottuna, ja sen jälkeen vastakkainasettelu kilpailun loppuun saakka kohtaamat-
tomin joukkuein. 

 
Pelaajilla ei ole sukupuolen mukaan määrättyä ilmansuuntaa tai paikkaa.  
 
6.3 Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan 25% korotuksella.  

 
6.4 Stipendit  
Stipendisumma on 40% pelimaksuista. 
Viimeisen stipendin on oltava ainakin parin pelimaksun suuruinen. 

 
 
7. Naisten parikilpailu 
 

7.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on naisilla, jotka ovat  SBL:n jäsenkerhojen jäseniä. 
 
7.2  Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan yksipäiväisenä ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana 
ajankohtana. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. 

 
Kilpailu on toteutettava barometrina. Kilpailussa on pelattava vähintään 40 jakoa. 
Kaikkien parien ei tarvitse kohdata toisiaan. 

 
7.3 Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan 25% korotuksella.  

 
7.4 Stipendit  
Stipendisumma on 40% pelimaksuista. 
Viimeisen stipendin on oltava ainakin parin pelimaksun suuruinen. 
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8. Seniorien parikilpailu 
 

8.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä, jotka kilpailuvuotena täyttävät 
ainakin 60 vuotta ( v.2009 59 vuotta). 
 
8.2 Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan kaksipäiväisenä ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana 
ajankohtana. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. 

 
Kilpailu on toteutettava barometrina. Kilpailussa on pelattava vähintään 70 jakoa. 
Kaikkien parien ei tarvitse kohdata toisiaan. 

 
8.3 Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan 50 korotuksella.  

 
8.4 Stipendit  
Stipendisumma on 40% pelimaksuista. 
Viimeisen stipendin on oltava ainakin parin pelimaksun suuruinen. 

 
 
9. Veteraanien parikilpailu 
 

9.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä, jotka kilpailuvuotena täyttävät 
ainakin 70 vuotta, poikkeuksina vuodet 2009-2012. Vuonna 2009 voivat osallistua 
pelaajat, jotka kilpailuvuonna täyttävät vähintään 66 vuotta, 2010 vähintään 67 vuotta, 
2011 vähintään 68 vuotta ja 2012 vähintään 69 vuotta. 
 
9.2 Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan kaksipäiväisenä ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana 
ajankohtana. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. 

 
Kilpailu on toteutettava sessionbarometrina tai vihreähissi -parikilpailuna. Kilpailussa 
on pelattava vähintään 36 jakoa. Kaikkien parien ei tarvitse kohdata toisiaan. 

 
9.3 Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan 25% korotuksella.  

 
9.4 Stipendit  
Stipendisumma on 40% pelimaksuista. 
Viimeisen stipendin on oltava ainakin parin pelimaksun suuruinen. 
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10. Juniorien parikilpailu 
 

10.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä, jotka kilpailuvuonna täyttävät 
korkeintaan 25 vuotta. 
 
10.2 Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan yksipäiväisenä ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana 
ajankohtana. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. 

 
Kilpailu on toteutettava sessionbarometrina. Kilpailussa on pelattava vähintään 40 
jakoa. Kaikkien parien ei tarvitse kohdata toisiaan. 

 
10.3 Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan ilman korotuksia.  

 
10.4 Stipendit  
Stipendisumma on 40% pelimaksuista. 
Viimeisen stipendin on oltava ainakin parin pelimaksun suuruinen. 

 
10.5   Rajoitukset 
Seuraavat rajoitukset koskevat pelisaleja. 
 
10.5.1 Pelaajat  
Tupakointi ja alkoholin käyttö pelitiloissa on kielletty. Pelaaja ei myöskään saa poistua 
pelialueelta tupakoidakseen tai käyttääkseen alkoholia ennen kierroksen päättymistä. 
 
Mikäli pelaaja näitä sääntöjä, määrätään parille pisterangaistus, joka on 25% jaon 
topista kyseisen session aikana. 
 
10.5.2 Katsojat 
Katsojat eivät saa tupakoida tai käyttää alkoholia pelitiloissa. Katsojaa, joka rikkoo 
näitä sääntöjä, poistetaan pelialueelta välittömästi eikä hän saa palata ilman 
kilpailunjohtajan lupaa. 
Kilpailunjohtaja voi kieltää katsojaa tuomasta muita tavaroita pelisaliin. 
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11. Juniorien joukkuekilpailu 
 

11.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä, jotka kilpailuvuonna täyttävät 
korkeintaan 25 vuotta. 
 
11.2 Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana ajankohtana. Ennak-
koilmoittautuminen vaaditaan. 

 
Kilpailussa on pelattava vähintään 40 jakoa. Kilpailunjohtaja valitsee sopivimman kil-
pailumuodon.  

 
11.3 Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan ilman korotuksia, kuitenkin siten, että kol-
manneksi tulleen joukkueen pelaajat saavat joka tapauksessa ainakin 10 vp. 

 
11.4 Stipendit  
Stipendit jaetaan joukkueiden lukumäärästä riippuen kilpailunjohtajan harkinnan mu-
kaan siten, että viimeinen jaettava stipendi on ainakin joukkueen pelimaksun suurui-
nen.  

 
11.5   Rajoitukset 
Seuraavat rajoitukset koskevat pelisaleja. 
 
11.5.1 Pelaajat  
Tupakointi ja alkoholin käyttö pelitiloissa on kielletty. Pelaaja ei myöskään saa poistua 
pelialueelta tupakoidakseen tai käyttääkseen alkoholia ennen kierroksen päättymistä. 
 
Mikäli joukkueen pelaaja tai muu virallinen jäsen rikkoo näitä sääntöjä, määrätään 
joukkueelle 2 ottelupisteen rangaistus. 
 
11.5.2 Katsojat 
Katsojat eivät saa tupakoida tai käyttää alkoholia pelitiloissa. Katsojaa, joka rikkoo 
näitä sääntöjä, poistetaan pelialueelta välittömästi eikä hän saa palata ilman 
kilpailunjohtajan lupaa. 
Kilpailunjohtaja voi kieltää katsojaa tuomasta muita tavaroita pelisaliin. 

 
 



Suomen mestaruuskilpailut 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Suomen Bridgeliitto – Finlands Bridgeförbund r.y.         
13 

12. B-parimestaruus 
 

12.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä, joilla kilpailua edeltävän vuoden 
viimeisenä päivänä MP-listalla on ollut alle 10 MP:tä. 
B-parimestaruuden aikaisemmin voittanut pelaaja ei voi osallistua B-
parimestaruuskilpailuun. 
 
12.2 Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan yksipäiväisenä ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana 
ajankohtana. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. 
 
Kilpailussa on pelattava vähintään 36 jakoa. Kaikkien parien ei tarvitse kohdata 
toisiaan. Kilpailunjohtaja valitsee sopivimman kilpailumuodon.  

 
12.3 Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan 25% korotuksella.  

 
12.4 Stipendit  
Stipendisumma on 40% pelimaksuista. 
Viimeisen stipendin on oltava ainakin parin pelimaksun suuruinen. 
pelimaksun suuruinen.  

 
 
13. B-joukkuemestaruus 
 

13.1 Osallistumisoikeus 
B-joukkuemestaruuskilpailuun osallistuvan joukkueen pelaajien on oltava jonkun 
SBL:n jäsenkerhon jäsen ja heillä saa olla yhteensä korkeintaan 50 MP:tä kilpailua 
edeltävän vuoden viimeisen päivän MP-listan mukaan. 

 
13.2 Kilpailun järjestelyt 
Kilpailu pelataan yksipäiväisenä ilman karsintaa kilpailukalenterin ilmoittamana 
ajankohtana. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. 
 
Kilpailussa on pelattava vähintään 36 jakoa. Kilpailunjohtaja valitsee sopivimman kil-
pailumuodon.  

 
13.3 Mestaripisteet 
Mestaripisteet jaetaan taulukon mukaan 25% korotuksella.  

 
13.4 Stipendit  
Stipendisumma on 40% pelimaksuista. 
Viimeisen stipendin on oltava ainakin joukkueen pelimaksun suuruinen. 
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14. Suomen CUP 
 

14.1 Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. 

 
14.2 Kilpailun järjestelyt 
Osallistujat jaetaan lohkoihin maantieteellisin perustein. 
 
Joukkueet sopivat itse otteluidensa ajankohdan ja pelipaikan vuosittain annettavan 
ohjeaikataulun puitteissa. Otteluissa pelataan 32 jakoa, mutta joukkueiden sopiessa 
voidaan pelata myös 28 jakoa. 
 
Ensimmäisellä kierroksella hävinneet joukkueet muodostavat oman Silver Plate –cup 
sarjan. 
 
Semifinaalit pelataan viimeistään Hangon bridgeviikolla maanantina. 
 
Finaali pelataan Hangon bridgeviikolla keskiviikkona. 
 
Kilpailutoimikunta antaa vuosittain tarkemmat järjestelyohjeet, kun osallistuvien 
joukkueiden määrä on selvillä.  
 

14.3 Mestaripisteet 
 Otteluvoitto Suomen Cupissa antaa mestaripisteitä pelaajille seuraavasti: 

1. kierros  0,2 MP  
2. kierros  0,4 MP  
3. kierros  0,7 MP  
4. kierros  1.0 MP  
Semifinaali:   2.0 MP  
Finaali:  4.0 MP 

 
Mikäli kierrosmäärä on jokin muu kuin 6, niin alkukierroksista annettava 
mestaripistemäärä joustaa. Semifinaalin ja finaalin mestaripisteet ovat pysyvät 
ennallaan.    
 
Otteluvoitto Silver Platessa antaa mestaripisteitä pelaajille seuraavasti: 
1.kierros  0,2 MP 
2.kierros  0,4 MP 
3.kierros  0,7 MP 
4.kierros  1,0 MP 
5.kierros  2.0 MP 
 

 
14.4  Stipendit 
Palkintoina maksetaan 40% CUP:in osallistumismaksuista. 
 
Jos joukkueita osallistuu 100 tai vähemmän koko palkintosumma 
jaetaan finalisteille seuraavasti: 
1. 65% 
2. 35% 
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Mikäli joukkueita osallistuu 101-150, finaalin palkintosumma on sama kuin mitä 
syntyy 100 joukkueen osallistumisesta. Ylittävä osa jaetaan tasan semifinaalin 
häviäjille. 
 
Mikäli joukkueita osallistuu 151-300, finaalin ja semifinaalin palkinnot jaetaan kuten 
150 joukkueen tapauksessa. Ylittävältä osalta palkintosumma jaetaan tasan 
neljännesfinaalin hävinneille (8 joukkuetta). 
 
Mikäli joukkueita osallistuu yli 300, ylittävä osuus palkintosummasta lisätään finaalin 
palkintosummaan. 
 
Silver Platessa palkintoina maksetaan 40% Silver Platen osallistumismaksuista.  
Palkintosumma jaetaan finalisteille seuraavasti: 
1. 80% 
2. 20% 

 
 

  


