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Informaation avoimuus
• Bridge pelinä perustuu rehellisyyteen,  

oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen.

• Kaikki bridgepöydässä tapahtuva tiedonvaihto 

on avointa. Parin keskinäiset, salaiset 

sopimukset ovat kiellettyjä. Tiedon tulee olla 

saatavissa vastustajille siinä muodossa, että he 

ymmärtävät.

• Tarjousten lisäksi myös puolustuksen 

käyttämät merkinannot tulee selittää.



Kohtelias ja Eettinen käytös 1
• Bridgepöydässä käyttäydytään kohteliaasti.

• Omalla onnistumisella ei pröystäillä

• Vastustajien onnistumista ei vähätellä

• Partneria ei ruoskita

• Ei puhuta edellisen pöydän jaoista

• Vältetään liian kovaäänistä keskustelua jaoista

• Vältetään häiritsevää keskustelua yleisesti



Kohtelias ja Eettinen käytös 2

• Yritetään välttää korttien näyttämistä

• Odotetaan että kaikki ehtivät nähdä 

haluamansa asiat.

• Kännykät ja muut laitteet äänettömälle

• Tupakointi ja muut asiat hoidetaan ajoissa

• Ei odotuteta muita pöydässä jatkuvasti

• Ei opeteta muita pelaajia ilman pyyntöä



Bridgen perustalla ovat hyvät pöytätavat
• Odotetaan että kaikki ovat pöydässä ennen kuin 

kosketaan kortteihin.

• Lasketaan kortit kuvapuoli alaspäin

• Jätetään brikka pöydälle tarjoamisen ja pelaamisen 

ajaksi että kaikki huomioivat vyöhykkeet.

• Sovitaan tulos vastustajien kanssa ennen kuin 

pakataan kortit takaisin brikkaan.

• Pelin aikana ei kosketella ilman lupaa vastustajien 

kortteja. Pyydetään mieluummin tarvittaessa 

näyttämään.

• Pohjoinen lähtee ensin ja sitten vasta merkitsee 

pöytäkirjaan sitoumuksen ja lähtökortin.



Systeemilappu=Konventiokortti
• Kaikissa Bridgeliiton alaisissa mestaripistekilpailuissa 

tulee pelaajilla olla konventiokortti josta selviää parin 

pelaaman systeemin pääpiirteet. 

• Vaikka konventiokortti olisi olemassa, pari on 

velvoitettu selittämään käyttämänsä tarjoukset ja 

sopimukset. Pelkkä konvention nimi ei riitä selitykseksi. 

• Pari on myös velvollinen alertoimaan kaikki alertoitavat 

tarjoukset, olivat ne lapussa tai ei.

• Systeemilapun tulisi sisältää myös pelaajien nimet.

• Kerhokilpailuissa lappu ei ole välttämätön, mutta 

suotava, mikäli kerholla pelataan monia eri 

systeemeitä.



Milloin voi kysyä
• Omalla tarjousvuorollaan voi aina kysyä, mikäli suunnittelee 

tarjoamista. Jos ei aio tarjota, kannattaa kysyä tarjoussarjan 

päätyttyä. Mikäli on partnerin lähtövuoro, kysymys voidaan 

esittää partnerin valittua lähtökorttinsa ja asetettua sen 

kuvapuoli alaspäin pöydälle.

• Joskus tietyllä tavalla tahatonta informaatiota siirtyy kun 

keinotekoisen tarjouksen (esim. stayman) merkitystä kysytään 

ensin ja sitten kahdennetaan asianomainen tarjous 

lähtökortti-vihjeenä.

• Tarjoussarja tuleekin kysyä kokonaisuutena ensimmäisestä 

tarjouksesta viimeiseen, jotta partneri ei voi päätellä 

mielenkiinnon kohdistuvan tiettyyn tarjoukseen.

• Tarjoukset kysytään aina tarjoajan partnerilta.

• Pelinviejällä on oikeus kysyä lähtökorttisysteemiä.



Alertointi

• Heiluttamalla alert-lappua kiinnitetään 

vastustajien huomio tavallisuudesta 

poikkeaviin tarjouksiin. Alertointi voidaan 

tehdä myös koputtamalla, mutta silloin on 

vaara että informaatio kuuluu viereisiin 

pöytiin.

• Suomen Bridgeliitto käyttää samaa alert-

säännöstöä kuin Ruotsissa. Myös 

kerhokilpailuissa kannattaa alertoida tämän 

säännöstön mukaan.



Alert-säännöstö
• Kaikki keinotekoiset tarjoukset tulee alertoida.

• Passi tai maalaus on keinotekoinen, jos sillä on 

jokin muu merkitys kuin että pelaaja haluaa 

pelata nimettyä pelinvaihtoehtoa tai osoittaa 

arvokorttivoimaa tai pituutta siinä värissä.

• Avaustarjouksen on luvattava vähintään neljä 

(4) korttia maalatussa värissä, jotta se ei ole 

keinotekoinen.



Alert-säännöstö

• Sangiavauksessa  käden  tulee  olla  tasainen 

(4333, 4432, 5332), jotta tarjous ei olisi 

keinotekoinen. Jos pelaaja joissakin 

tapauksissa käden "sangahtavuuden" vuoksi 

avaa sangilla jakaumalla 6332 tai 5422, ovat 

namakin sallittuja luonnollisiksi avauksiksi.

• Vastustajien alertoinnin voi myös kieltää. Tästä 

huolimatta he ovat velvollisia selittämään 

kaikki tarjoukset kysyttäessä.



Alertoitavat tarjoukset 1

• Keinotekoinen vari- ja sangitarjous sekä 

keinotekoinen pass.

• Uuden varin tarjous, kun se ei ole vaatimus, 

seuraavissa tilanteissa:

• Vastauskäden uusi vari yhden tason avaukseen (kun 

vastaaja ei ole aikaisemin passannut).

• Hyppy uudessa varissa, kun partneri on tehnyt 

luonnollisen värivalitarjouksen.

• Sangitarjous, joka on vaatimus.

• Tarjous partnerin varissa, jos se on vaatimus.



Alertoitavat tarjoukset 2

• Avaustarjous yhden tasolla, jos se voi olla heikompi 

kuin 10 ap. ilman kompensoivaa jakaumaa. 

• 1NT avauksessa on oltava vähintään 14 arvopistettä, 

muutoin se on alertoitava.

• 1NT avauksen sallittu pistehaarukka on 3 pistettä, 

muut täytyy alertoida (es. 14-16/15-17/16-18/17-19)

• Näiden lisäksi pitää alertoida myös ne luonnolliset 

tarjoukset, joiden merkitystä vastustajan  ei  

kohtuudella  voi  olettaa tietavan

• 4 ♣ jälkeen tarjouksia ei saa alertoida.



Poikkeavuudet ja kilpailunjohtaja
• Kilpailunjohtava vastaa pelin sujumisesta bridgelain 

ja muiden bridgeä ohjaavien sääntöjen mukaan.

• Yleissääntönä on se, heti kun poikkeavuus tai virhe 

havaitaan, kutsutaan kilpailunjohtaja.

• Kilpailunjohtajan kutsuminen pöytään ei kohdistu 

ketään tiettyä pelaajaa vastaan, vaan sen 

tarkoituksena taata pelin mahdollisimman 

oikeudenmukainen jatkuminen

• Kilpailunjohtajaa pyytämistä pöytään kainostellaan 

suotta kerhokilpailuissa.



Tavalliset virheet

Laske kortit, kysy missä mennään niin vältyt 

suurimmalta osalta virheistä joiden jälkeen 

täytyy kutsua kilpailunjohtaja pöytään.

• Lähtö väärästä kädestä

• Revokki

• Pelaaminen/tarjous väärällä vuorolla

• Puuttuva kortti

• Liikaa kortteja

• Sekaisin menneet kortit



Harvinaisempia poikkeamia
• Mikäli tarjoussarjassa toinen vastustaja tarjoaa 

hänen partnerinsa pitkän miettimisen ja passin 

jälkeen, tulee hänen kyetä perustelemaan 

tarjouksensa omilla korteillaan. Tällaisessa 

tilanteessa kannattaa varata oikeudet omalle puolelle 

ilmoittamalla kilpailunjohtajalle.

• Mikäli vastustaja miettii singeltonilla, tulee 

kilpailunjohtajaan ottaa myös yhteyttä. 

• Myös muut turhat temponvaihtelut tulee huomioida 

• Aloittelevien pelaajien kanssa tällaisia poikkeamia 

esiintyy paljon tahattomasti. 



Kiitokset kurssista

• Kurssimateriaali tulee sähköpostilla ja jonkin 

ajan päästä myös verkkoon osoitteeseen 

www.tammerbridge.fi/tieto yhdessä kevään 

jatkokurssin kanssa.


