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ERILLISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET ABC-KILPAILUJA JA ABC-KILPAILUSARJAA VARTEN 2022 

1. Osallistumisoikeus 

Osallistumisoikeus on kaikilla MP-kilpailuoikeudellisilla pelaajilla.  

2. ABC-kilpailu 

ABC-kilpailu on MP-kilpailu, jossa osallistujat jaetaan kolmeen kategoriaan A, B, ja C. Kategoriassa C 

molemmilla parin pelaajalla saa olla korkeintaan 10 MP vuoden vaihteessa julkaistussa virallisessa 

mestaripistetilanteessa (myöhemmin C-parit). Kategoriassa B molemmilla parin pelaajalla saa olla 

korkeintaan 25 MP vuoden vaihteessa julkaistussa virallisessa mestaripistetilanteessa (B-parit). 

Kategoriassa A ei ole MP-rajoituksia. A-kategoriaan kuuluvat siis kaikki kilpailun osallistujat, B-kategoriaan 

B- ja C-parit sekä C-kategoriaan C-parit. 

ABC-kilpailussa jaetaan kussakin kategoriassa mestaripisteitä voimassa olevan mestaripistetaulukon ja 

osallistujamäärän mukaan. A-kategoriassa jaetaan siis normaalit mestaripisteet huomioiden mahdolliset 

lisäkertoimet. Lisäksi B- ja C-kategorioissa jaetaan mestaripisteitä, jos kyseiseen kategoriaan osallistuu 

vähintään kaksi paria. Jos pareja on kuusi tai enemmän, jaetaan mestaripisteet voimassa olevan 

mestaripistetaulukon ja osallistujamäärän mukaan. Alle kuudelle parille jaetaan pisteet alla olevan taulukon 

mukaan. 

 2 paria 3 paria 4 paria 5 paria 
1. 0,1 MP 0,25 MP 0,5 MP 0,75 MP 
2.  0,1 MP 0,2 MP 0,3 MP 

 

Jos sijoittunut pari on oikeutettu mestaripisteisiin useammassa kategoriassa, niin tulosluetteloon ja SBL:n 

mestaripisterekisteriin kirjattavien mestaripisteiden määrä on korkein saavutetuista pisteistä. 

Muista palkinnoista päättää ABC-kilpailun järjestäjä voimassa olevien ohjeiden mukaan. B- ja C-

kategorioissa menestyneille voidaan jakaa palkinto palkintoihin varatusta summasta. ABC-kilpailusarjan 

osakilpailuiden palkinnot on määrätty erikseen. 

3. ABC-kilpailusarjan järjestelyt 

ABC-kilpailusarja koostuu yksittäisistä osakilpailuista, ja se järjestetään neljän osakilpailun kokonaisuutena. 

Nämä osakilpailut ovat ABC-kilpailuita. ABC-kilpailusarjan kokonaiskilpailuun lasketaan kaikkien neljän 

osakilpailun tulokset. 

Yksittäinen ABC-kilpailusarjan -osakilpailu on järjestettävä seuraavien vaatimusten mukaisesti: 

a) Kilpailussa on pelattava vähintään 48 jakoa. 45 tai 46 jakoa ovat mahdollisia vain, jos kaikki vastustajat 

kohdataan tasan yhden kerran. 

b) Kilpailu on pelattava barometrina tai semibarometrina, jos barometrin järjestäminen olisi erittäin 

hankalaa (esimerkiksi jakojen kuljetus). 

c) Jos kaikkia pareja ei kohdata, tulee pelaajien siidaus tehdä mahdollisimman tasapuolisesti. 

d) Kilpailussa on oltava ennakkoilmoittautuminen, 

e) Kilpailun lopputulos lasketaan normaalisti parikilpailulaskennalla. 



f) Kilpailusta jaetaan mestaripisteiden lisäksi normaalit MP-kilpailun palkinnot. Lisäksi ABC-kilpailusarjan 

osakilpailun C- ja B-kategorian voittaja saa lahjakortin, jolla voi osallistua ABC-kilpailusarjan kilpailuun (tai 

käyttää kortin korkeintaan saman hintaiseen MP-kilpailuun). Lahjakortin saadakseen kategoriassa on oltava 

vähintään kaksi paria. 

g) Kilpailun järjestävä kerho saa jakaa erikoispalkintoja tai lisäpalkintoja, mutta ne eivät saa laskea 

peruspalkintojen tasoa tai määrää. 

4. ABC-kilpailusarjan kokonaistilanteen laskenta 

ABC-kilpailusarjan kokonaiskilpailu on henkilökohtainen. Kokonaistilanne saadaan laskemalla kussakin 

osakilpailussa saadut mestaripisteet yhteen. Saadakseen B- ja C-kategorian pisteitä tulee pelaajan pelata 

vastaavasti B-parissa tai C-parissa. Kokonaiskilpailun tilanteeseen lasketaan ne mestaripisteet, jotka 

kyseinen pari saisi kussakin kategoriassa erikseen, eivät siis välttämättä mestaripisterekisteriin kirjattavia 

pisteitä. 

5. Mestaripisteet 

Kussakin ABC-kilpailusarjan osakilpailussa jaetaan mestaripisteitä ABC-kilpailun mukaisesti pelattu 

jakomäärä huomioiden. 

ABC-kilpailusarjan kokonaiskilpailun voitosta ja kokonaiskilpailun muista sijoituksista jaetaan lisäksi alla 

olevan taulukon mukaiset mestaripisteet. Pisteitä jaetaan kuitenkin korkeintaan kunkin kategorian 

parhaiten sijoittuneelle neljäsosalle.  

 A-kategoria B-kategoria C-kategoria 

1. 5,0 MP 2,0 MP 1,0 MP 

2. 3,0 MP 1,0 MP 0,5 MP 

3. 2,0 MP 0,8 MP 0,3 MP 

4. 1,8 MP 0,7 MP 0,2 MP 

5. 1,5 MP 0,5 MP  
6. 1,3 MP 0,3 MP  
7. 1,1 MP   

8. 0,9 MP   

9. 0,6 MP   

10. 0,4 MP   
 

Kokonaiskilpailusta ei jaeta erikseen rahapalkintoja. 

Kilpailutoimikunta antaa tarvittaessa kilpailukohtaisia lisämääräyksiä. 

Suomen Bridgeliitto antaa erillisen ohjeistuksen kilpailusarjan pelimaksuista, taloudesta ja rahapalkintojen 

jakamisesta. 

Kilpailusarjan järjestämiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan. 

Pekka Viitasalo 

Kilpailutoimikunnan pj 


