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MP-kilpailukategoriat ja -kilpailumaksut 

 

SBL:n syyskokous 30.11.2013: 
13§ JYVÄSKYLÄN BK:N ESITYS KILPAILUMAKSUJEN HINTAKATON PURKAMISESTA 
Keskusteltiin kilpailujen järjestämisen kuluista.  
Kokous päätti, että annetaan hallitukselle tehtäväksi tehdä Sitova sääntö MP kilpailujen 
järjestämisen palvelusisällöistä ja niihin liittyvistä kilpailumaksujen suuruuksista. Säännön on 
määriteltävä eritasoiset kilpailut ja niistä perittävät pelimaksut.  
Sääntö on saatava voimaan viimeistään 28.2.2014.  

SBL:n kilpailutoimikunta antoi esityksen SBL:n hallitukselle 13.2.2014. Hallitus hyväksyi 

esityksen pienin muutoksin kokouksessaan 13.2.2014.  

 

Uudet määräykset ”MP-kilpailukategoriat ja -kilpailumaksut” astuvat voimaan 1.3.2014 

SBL:n hallituksen 8.10.2014 esittämät muutokset. 

 



Suomen Bridgeliitto 

 

MP-kilpailukategoriat ja -kilpailumaksut 

 

Yleistä 

Tämä dokumentti määrittelee minimivaatimukset SBL:n alaisille MP-kilpailuille sekä asettaa 

kilpailuille hintakaton. Vaatimukset ja hintakatto astuvat voimaan 1.3.2014. 

Parikilpailut on kategorisoitu käyttäen seuraavia kriteerejä: 

 jakomäärä 

 jakojen tekotapa 

 kilpailunjohtaja 

 tulosten syöttö 

 tuloslaskenta 

 laskentasykli 

 tulosten esitysmuoto 

 ennakkoilmoittautuminen 

Joukkuekilpailut on kategorisoitu käyttäen seuraavia kriteerejä: 

 jakomäärä 

 jakojen tekotapa 

 kilpailunjohtaja 

 tulosten syöttö 

 tuloslaskenta 

 tulosten esitysmuoto 

 ennakkoilmoittautuminen 

Kilpailukategoria tulee ilmetä kilpailukutsusta. Kilpailun on täytettävä kaikki kategoriansa kriteerit, 

jotta se täyttää kategoriavaatimuksen. Mikäli jokin vaatimuksista on järjestäjälle ylivoimainen, 

kilpailu tulee pudottaa siihen kategoriaan, jonka kaikki kriteerit kilpailu täyttää. 

Mitä tässä dokumentissa on kerrottu MP-parikilpailusta, pätee järjestelyjen suhteen myös 

henkilökohtaiseen MP-kilpailuun.  

 

Ilmoitetusta kilpailukategoriasta järjestäjä ei saa poiketa ilman pakottavaa syytä (force majeure). 

Minimijakomäärä tavallisessa mestaripistekilpailussa on 40 jakoa lukuun ottamatta tasan 7 pöydän 

parikilpailua (39 jakoa) ja tasan 10 pöydän parikilpailua (38 jakoa).  

 

Pelipaikkakustannus 

Ensisijaisesti pelipaikan vuokrakustannus maksetaan kilpailun normaalista tuotosta. Mikäli kilpailu 



järjestetään sellaisessa pelipaikassa, josta joudutaan maksamaan pelitilavuokraa, voi 

kilpailumaksua, mikäli kilpailun tuoton ei niitä odoteta kattavan, korottaa joko 1 euron tai 2 euroa. 

Korotuksen on vastattava todellisia kustannuksia eli pelipaikka ei saa palauttaa kilpailun 

järjestäjälle mitään rahanarvoista tukea. Mikäli kilpailusta kerätään pelitilavuokraa, ei kerholle ole 

tarkoitus jäädä kilpailusta tuottoa. Mikäli pelitilavuokraa perittäessä rahaa jää yli kulujen, ylijäävä 

osuus lisätään jaettaviin palkintoihin.  

Kilpailukategoriat ja niiden minimivaatimukset 

Parikilpailut 

Parikilpailujen oletuslaskentatapa on ns. parikilpailulaskenta eli match point -laskenta. Mikäli 

parikilpailussa käytetään muuta laskentatapaa, tämä tulee ilmetä kilpailukutsusta. 

Lyhyet MP-parikilpailut 

Lyhyitä MP-kilpailuita ovat a) iltakilpailut, jotka alkavat klo 17:00 tai myöhemmin, b) ns. Warm Up 

-kilpailut jotka yleensä järjestetään jonkin isomman kilpailun/turnauksen yhteydessä, sekä c) 

istunto/sessionkilpailut, jotka yleensä koostuvat useammasta kuin yhdestä osakilpailusta. 

Istunto/sessionkilpailu koostuu kahdesta tai useammasta istunnosta. Istunto/sessionkilpailun 

jokaisen osakilpailun on toteutettava vähintään sen kategorian minimivaatimukset, jolla koko 

kilpailu on ilmoitettu pelattavan. Kussakin osakilpailussa on oltava vähintään16 pelattavaa jakoa. 

Kokonaiskilpailussa on siten aina vähintään 32 jakoa. 

Warm up -parikilpailu 

Warm up -parikilpailu on alin kilpailukategoria. Warm up -kilpailut voivat olla yökilpailuja, good 

morning -kilpailuja tai nimensä mukaisesti isomman kilpailun lämmittelykilpailuja. Warm up -

kilpailussa minimijakomäärä on 16 pelattua jakoa (siis ilman lepoa). Jos kilpailussa pelataan alle 21 

jakoa, on siitä ilmoitettava ja myös alennettava pelimaksua. Warm up -parikilpailun tulee täyttää 

kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Väh. 16 pelattua jakoa. Jos alle 21, on siitä ilmoitettava kutsussa. 

Jakojen tekotapa Kilpailussa ei tarvitse olla valmiiksi monistettuja jakoja 

Kilpailunjohtaja Kilpailunjohtaja voi olla pelaava kilpailunjohtaja 

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin tai slipseihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskenta voi olla käsilaskenta 

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan pelkät lopputulokset ilman välituloksia 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Ei vaadita 

 

Pronssitason parikilpailu 

Pronssitason parikilpailu on alin kilpailukategoria normaaleille MP-kilpailuille. Pronssitason MP-

kilpailun minimivaatimukset poikkeavat warm up -kilpailusta vain jakomäärän osalta. Pronssitason 

kilpailuja ei tulisi järjestää muuta kuin poikkeustapauksissa. Pronssitason parikilpailun tulee täyttää 

kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 



 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Kilpailussa ei tarvitse olla valmiiksi monistettuja jakoja 

Kilpailunjohtaja Kilpailunjohtaja voi olla pelaava kilpailunjohtaja. Jos kilpailuun 

osallistuu 25 paria tai enemmän, suositellaan ettei kilpailunjohtaja 

pelaisi. 

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin tai slipseihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskenta voi olla käsilaskenta 

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan pelkät lopputulokset ilman välituloksia 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Ei vaadita 

Hopeatason parikilpailu 

Hopeatason parikilpailu on suositeltava minimitaso MP-parikilpailulle. Hopeatason parikilpailun 

tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Kilpailussa tulee olla monistetut jaot  

Kilpailunjohtaja Kilpailunjohtaja voi olla pelaava kilpailunjohtaja. Jos kilpailuun 

osallistuu 25 paria tai enemmän, suositellaan että kilpailunjohtaja ei 

pelaa. 

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin tai slipseihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan pelkät lopputulokset ilman välituloksia 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

Kultatason parikilpailu 

Kultatason parikilpailu on suositeltava taso MP-parikilpailulle. Kerhojen pitäisi pyrkiä järjestämään 

vähintään kultatason parikilpailuja. Kultatason parikilpailun tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon 

kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Kilpailussa tulee olla monistetut jaot ja jakomoniste jokaiselle parille 



Kriteeri Minimivaatimus 

Kilpailunjohtaja Päätoiminen. 

Tulosten syöttö Tuloksien syöttöä varten pöydissä on elektroniset laitteet 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan pelkät lopputulokset ilman välituloksia 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

Semibarometri 

Semibarometri on kilpailu, jossa pelataan kahden tai kolmen kierroksen istuntoja, joiden jälkeen 

lasketaan kilpailutilanne. Semibarometrin tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 40 jakoa 

Jakojen tekotapa Kilpailussa tulee olla monistetut jaot ja jakomoniste jokaiselle parille. 

Jakoja tulee olla vähintään 20% ylimääräisiä. 

Kilpailunjohtaja Päätoiminen  

Tulosten syöttö Tuloksien syöttöä varten pöydissä on elektroniset laitteet 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan välitulokset aina kahden kierroksen jälkeen 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut tulee joko esittää projektorilla tai 

toimittaa pöytiin. 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

Barometri 

Barometrissa kilpailutilanne lasketaan jokaisen kierroksen jälkeen. Barometrin tulee täyttää kaikki 

seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 40 jakoa 

Jakojen tekotapa Kilpailussa tulee olla monistetut jaot ja jakomoniste jokaiselle parille. 

Jakoja tulee olla vähintään 20% ylimääräisiä. 

Kilpailunjohtaja Päätoiminen  

Tulosten syöttö Tuloksien syöttöä varten pöydissä on elektroniset laitteet 



Kriteeri Minimivaatimus 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan välitulokset joka kierroksen jälkeen 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut tulee joko esittää projektorilla tai 

toimittaa pöytiin. 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

 

Swiss-parikilpailu 

Swiss-parikilpailussa tulokset lasketaan joka kierroksen jälkeen, minkä jälkeen seuraavan 

kierroksen paikat määräytyvät parien sijoitusten mukaan. Ensimmäisen kierroksen paikat arvotaan 

tai siidataan. Sijoittaminen voidaan tehdä myös kierroksen viiveellä, jolloin kaksi ensimmäistä 

kierrosta pelataan arvotuilla/siidatuilla paikoilla. Swiss-parikilpailun tulee täyttää kaikki Barometrin 

kriteerit. 

Rally-kilpailu 

Rally-kilpailu on tasoituskilpailu, josta on omat kilpailumääräyksensä. Rally-kilpailun tulee täyttää 

kaikki Semibarometrin tai kaikki Barometrin kriteerit. Kilpailukutsusta tulee ilmetä järjestetäänkö 

Rally Semibarometrina vai Barometrina. 

Grand Slam -kilpailu 

Grand Slam -kilpailu on Swiss-parikilpailu, josta on omat kilpailumääräyksensä. Grand Slam -

kilpailun tulee täyttää kaikki Swiss-parikilpailun kriteerit. Grand Slam -kilpailussa pelataan 60 

jakoa. 

Henkilökohtaiset kilpailut 

Henkilökohtaiset kilpailut kategorisoidaan vastaavasti kuin parikilpailut. Henkilökohtaisten 

kilpailujen tulee täyttää vastaavat parikilpailukriteerit. Kilpailunjohdollisten syiden vuoksi 

henkilökohtaisen iltakilpailun jakomäärä voi jäädä jopa 22 pelattuun jakoon. 

Joukkuekilpailut 

Joukkuekilpailujen oletuslaskentatapa on IMP-laskenta WBF:n ottelupistetaulukon mukaan. 

 Mikäli joukkuekilpailussa käytetään muuta laskentatapaa, tämä tulee ilmetä kilpailukutsusta. 

Pronssitason joukkuekilpailu 

Pronssitason joukkuekilpailu on alin kilpailukategoria joukkuekilpailuille. Pronssitason kilpailuja ei 

tulisi järjestää muuta kuin poikkeustapauksissa. Pronssitason joukkuekilpailun tulee täyttää kaikki 

seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 



Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Jaot voidaan sekoittaa pöydissä ja ne voivat olla ottelukohtaiset 

Kilpailunjohtaja Kilpailunjohtaja voi olla pelaava kilpailunjohtaja 

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskenta voi olla käsilaskenta 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Ei vaadita 



Hopeatason joukkuekilpailu 

Hopeatason joukkuekilpailu on suositeltava minimitaso joukkuekilpailuille.  Hopeatason 

joukkuekilpailun tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa  (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Saman kierroksen otteluissa pelataan samat jaot. Jaot voivat olla joko 

valmiiksi monistettuja tai ne voidaan monistaa pöydissä. 

Kilpailunjohtaja Kilpailussa voi olla pelaava kilpailunjohtaja. Jos joukkueita on 13 tai 

enemmän, suositellaan että kilpailunjohtaja ei pelaa.  

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskenta voi olla käsilaskenta 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

Kultatason joukkuekilpailu 

Kultatason joukkuekilpailu on suositeltava taso joukkuekilpailuille.  Kultatason joukkuekilpailun 

tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa  (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Monistetut jaot ja saman kierroksen otteluissa pelataan samat jaot 

Kilpailunjohtaja Päätoiminen. 

Tulosten syöttö Tuloksien syöttöä varten pöydissä on elektroniset laitteet 

(erikoissiirtymäpöydissä, kuten "mylly", voi teknisistä syistä olla 

pöytäkirjat käytössä) 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

 



Kilpailukategoriat ja kilpailumaksut 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kilpailukategorioittain korkein mahdollinen kilpailumaksu: 

 

Kilpailukategoria Hintakatto / päivä Pelitilakorotus 

Warm up -parikilpailu 12€ (alle 21 jakoa 10 €) 1 tai 2 € 

Pronssitason parikilpailu 12€ 1 tai 2 € 

Hopeatason parikilpailu 14€ 1 tai 2 € 

Kultatason parikilpailu 16€ 1 tai 2 € 

Semibarometri 20€ 1 tai 2 € 

Barometri 22€ 1 tai 2 € 

Swiss-parikilpailu 22€ 1 tai 2 € 

Rally-kilpailu 20€ 1 tai 2 € 

Grand Slam -kilpailu 25€ 1 tai 2 € 

Pronssitason jokkuekilpailu 12€ 1 tai 2 € 

Hopeatason joukkuekilpailu 14€ 1 tai 2 € 

Kultatason joukkuekilpailu 16€ 1 tai 2 € 

Jos joukkuekilpailussa joukkueessa on viisi tai kuusi pelaajaa, kilpailumaksu tällaiselle joukkueelle 

on sama kuin neljän pelaajan joukkueelle. 

Palkintojen osuus tulee olla vähintään 40% kilpailumaksuista (pelitilakorotusta ei lasketa mukaan). 

Kerhon osuus kilpailumaksuista saa olla korkeintaan 1.20€/pelaaja. 

Kilpailumaksu ilmoitetaan aina kokonaissummana, josta mahdollinen pelitilakorotus on 

pääteltävissä. 

 

 

 

 

 

 

 



MP-kilpailujen hintakategoriat (ohjeliite 31.3.2014, korjaus 3.11.2014) 

 

Hintakategorioiden tarkoitus on kertoa kilpailijoille mitä heille on vähintään luvassa, kun he 

osallistuvat MP-kilpailuun. Tarkoitus ei ole määritellä minkälainen minkäkin kilpailun tulisi olla 

vaan mitä sen tulee vähintään olla ja mitä se voi korkeintaan maksaa. Kilpailun järjestäjällä on 

mahdollisuus kategorisoida kilpailu vaikkapa hopeatasolle ja toteuttaa kilpailu täysbarometrina 

vaikkapa siten, että tulokset toimitetaan pelkästään paperilla seinälle. Kategorian tulee näkyä 

kilpailun kutsussa. 

 

Kilpailukategorioissa käytettyjen kriteerien paremmuusarvo joko kasvaa tai pysyy samana, kun 

kisan kategoria nousee. Täten esim. pakollinen ennakkoilmoittautuminen täyttää kaikissa 

kilpailuissa vaadittavan minimikriteerin. Koneellinen tuloslaskenta on parempi kuin käsinlaskenta. 

Elektronisten laitteiden käyttö tulosten syöttöön on parempi kuin syöttö slipseihin tai kiertäviin 

pöytäkirjoihin. 

 

MP-kilpailun järjestävän kerhon tulee suunnitella etukäteen mitä on valmis panostamaan kisoihin ja 

minkälaisen kilpailumaksun haluaa kisasta periä. Järjestävän kerhon tulee käydä läpi yhdessä 

kilpailunjohtajan kanssa kriteerit kohta kohdalta läpi ja valittava se palvelutaso, joka halutaan 

toteuttaa. Toinen vaihtoehto on sopia kilpailunjohtajan kanssa, että järjestetään jonkin tietyn 

kategorian mukainen kilpailu ja sen jälkeen varmistutaan siitä, että jokainen vaadittava kriteeri 

täyttyy. 

 

MP-kilpailumääräykset edellyttävät päiväkilpailussa vähintään 40 jaon pelaamista, jotta kisasta voi 

antaa taulukon mukaan mestaripisteitä. Kilpailukategorisoinnissa tämä 40 jakoa on laitettu 

pakolliseksi kriteeriksi normaaleihin päiväkilpailuihin. Tavoitejakomäärä ei siis ole 40 vaan se on 

minimijakomäärä (kahta poikkeusta lukuun ottamatta). Suositeltava jakomäärä on 44–46 jakoa eikä 

51 jakoakaan ole mikään mahdottomuus. Joukkuekilpailussa suositeltava jakomäärä päiväkilpailulle 

on 56–64. Mikäli kilpailuun osallistuu "hankala" pöytämäärä seuraavassa on ehdotukset miten 

kisoista saadaan vaatimusten mukaiset: 

6 pöytää: 11*4 = 44 jakoa 

6½ pöytää: 11*4 = 44 jakoa  

7 pöytää 13*3 = 39 jakoa 

8 pöytää: 15*3 = 45 jakoa 

9 pöytää: 15*3 = 45 jakoa (tai 48/51 jakoa) 

9½ pöytää 15*3= 45 jakoa (tai 48/51 jakoa) 

10 pöytää: 19*2 = 38 jakoa 

 

Järjestävän kerhon on päivitettävä järjestämänsä kilpailun pelitaso liiton ilmoittautumissivustolle 

(Bilboon) heti kuin se on mahdollista, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 

Käytännössä kannattaa pyytää kilpailunjohtajaa tekemään se samalla kun hän päivittää kilpailun 

muut tiedot. 

 

Epäselvissä tapauksissa voitte aina kääntyä kilpailutoimikunnan puoleen.  

Kilpailutoimikunnan sähköpostiosoite on: competition@bridgefinland.com 

 

Hyödyllisiä linkkejä:  

MP-kilpailun kilpailukategoriat ja – kilpailumaksut: http://www.bridgefinland.fi/uusi/files/858.pdf 

MP-kilpailun taloudelliset ohjeet: http://www.bridgefinland.fi/uusi/files/860.pdf 

SBL:n kilpailusäännöt liitteineen: http://www.bridgefinland.fi/bilbo/sbl.php?id=11 
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