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Grand Slam - sarja 2015 

Uusi Grand Slam – sarja tuodaan palvelemaan kilpapelaajia. Sarjassa pelataan paljon jakoja parhaalla 

mahdollisella palvelulla, täysbarometrinä. Jotta 60 jakoa saadaan pelatuksi yhden päivän aikana, on 

kilpailun pelitahti reipas ja kilpailut aloitetaan jo klo 10:00. Osallistuakseen ei kuitenkaan tarvitse 

olla mikään huippupelaaja, vain tarpeeksi kokenut pelaamaan riittävän nopealla tahdilla.  

Huomionarvoista uudessa sarjassa on myös se, että osakilpailuissa pelataan paljon jakoja. Näin 

tuurin osuus pienenee ja kilpailu on parempi taidon mittari. Maajoukkuetasolla pelataan usein juuri 

tuo 60 jakoa päivässä.  

Lähde mukaan uuteen sarjaan, ja merkkaa pelipäivät jo nyt kalenteriisi!   

 

Sarjassa:    

 osakilpailussa pelataan vähintään 60 jakoa reippaalla pelitahdilla (ajannäyttökello 

pakollinen) 

 osakilpailu pelataan täysbarometrina ja aloituspaikat siidataan 

 osakilpailussa pelataan vähintään 4 jakoa / kierros 

 osakilpailuissa lasketaan tulos normaalisti parikilpailulaskennalla 

 osakilpailussa pelimaksu on 25€ / pelaaja, juniorit – 50 % 

 osakilpailussa sarjan kokonaispottiin 3€ /pelaaja, juniorit 1,75€ 

 osakilpailussa palkinnot vähintään 40 % pelimaksusta (ilman potin 3€ = 22€) 

 osakilpailuissa järjestävä kerho saa jakaa halutessaan erikoispalkintoja ja lisäpalkintoja, ne 

eivät kuitenkaan saa laskea peruspalkintoja. 

 osakilpailussa mestaripisteet jaetaan liiton normaalin kaavan mukaan (jakomääräkerroin on 

vähintään (60-jaolla) ) 

  

 Osakilpailut 2015  

 21.2.2015 GS 1 – Jyväskylä (Jyväskylän BK) 

 4.4.2015 GS2 – Vaasan Pääsiäisbridge (Vasa BK) 

 25.7.2015 GS3 – Hangon Bridgeviikko (SBL) 

 5.9.2015 GS4 – Tampere (Tampereen BK)   
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Sarjan kokonaistilanteen laskenta ja palkinnot  

 Kaikkien osakilpailujen pisteet lasketaan mukaan, yksikään tulos ei putoa pois  

 Kokonaiskilpailuun osallistumiseen riittää, että pelaa yhdenkin osakilpailun 

 Tasatilanteessa lasketaan palkinnot yhteen ja jaetaan tasatilanteessa olevien kesken 

 

Kokonaispottiin kerätään sarjassa kiinteä 3€ (juniorit 1,5€) maksu pelaajaa kohden 

sisällytettynä pelimaksuun. Kokonaispotti jaetaan viimeisen osakilpailun jälkeen viiden 

parhaan kokonaiskilpailun pelaajan (henkilökohtainen sijoitus) kesken.  

 

VIISI PARASTA (henkilöä) jakaa potin 

JAKO:  

(tasasummat lähelle %) esimerkki:  

sija n. %  500€ potille:  850€ maksimi potille:  
1. 35 %  175€  300€   
2. 25 %  125€  215€ 
3. 20 %  100€  170€ 
4. 13 %  65€  110€ 
5. 7 %  35€  60€  
 

Mikäli kokonaispotti kohoaa yli maksimipotin, 850 euroa, jaetaan ylimenevästä osasta 50 % 

parhaalle B-pelaajalle (alle 10MP) ja loput 50 % järkevällä tavalla seuraavalle 

sijoittujalle/sijoittujille. Mikäli paras B-pelaaja on jo alkuperäisten palkinnon saajien 

joukossa, saa seuraavaksi tullut B-pelaaja palkinnon.    

 

Grand Slam 2015 

 
Liiton tavoitteena on järjestää monipuolista kilpailutarjontaa ympäri pelivuoden. 

Toivottavasti ne kilpapelaajat, joiden mielestä kilpailut ovat muuttuneet liian lyhyiksi ja 

hitaiksi ottavat nyt innolla osaa tähän uuteen pelisarjaan. Mielenkiitoisen sarjasta tekevät 

pelaajat!  

 

Sarja on uusi ja toivon, että pelaajat antavat siitä rakentavaa palautetta sarjan jälkeen. Mikä 

toimi, mikä tökki? Palautetta saa laittaa toki jo kesken pelikaudenkin.  

 

 

Hulda Ahonen 

toiminnanjohtaja SBL 
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