
 SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RY 

Hangon Bridgeviikko 9.–18.7.2021 

 
Hangon Bridgeviikko järjestetään vuoden koronatauon jälkeen heinäkuun 7.-18. päivä. Kilpailuohjelma on 

muuttunut rajusti sitten vuoden 2019 pelaajapalautteen mukaisesti. Tämä ohjelma oli suunniteltu 

käyttöönotettavaksi jo vuonna 2020, mutta korona peruutti koko viikon. Kilpailuihin on pakollinen 

ennakkoilmoittautuminen Bilboon (osassa tuntia ennen tapahtumaa, osassa edellisenä päivänä).  Tämän 

jälkeen voit vielä ilmoittautua kilpailunjohtajille, jotka tekevät parhaansa ottaakseen teidät mukaan 

kilpailuun.  

Pelaajia kehotetaan tutustumaan tarkasti koronaturvallisuusohjeistukseen*, ja ottamaan koronatoimet 

erittäin vakavasti ja noudattamaan niitä tarkasti.  

Pelaaja, jolla on koronaan sopivia oireita, tulee jäädä pois kilpailusta, jäädä karanteeniin ja hakeutua 

koronatestiin. 

*Ohjeet löytyvät www.bridge.fi, sekä tämän dokumentin lopusta. Ohjeita päivitetään tarvittaessa.    

 

Kilpailumuodot 

Good Evening Hanko 1 ja 2 ja Good Morning Hanko 1-3  – sekä sarja 

Live ja nettipelit 
Perjantai 18:30 13 €/pelaaja WarmUp Pelipaikka Ravintola Maret 

Maanantai 19:00 13€/pelaaja  WarmUp  Pelipaikka Voimakasiini 

Ti - To aamut 10:00 13 €/pelaaja WarmUp Pelipaikka Voimakasiini 

 

Kilpailussa pelataan myös verkossa (RealBridge) pelattavat ryhmät, mikäli pelaajia saadaan sinne vähintään 

6-paria. Tulokset lasketaan yhteen ja tulokset tulevat täten viiveellä.  

 

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan 22 jaon parikilpailu rennolla otteella. Jokainen kilpailu on uusi itsenäinen kilpailu, josta 

0,7 x taulukon MP:t. Sarjassa lasketaan osallistujien neljän parhaan osakilpailun %-tulokset yhteen.  

Aamukilpailut päättyvät noin kello 13:30. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Kilpailumaksu on 13 € /pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.  

Palkinnot 

Osakilpailujen palkinnot jaetaan seuraavana päivänä. Sarjan stipendit jaetaan torstaina sarjan päätyttyä. 

 

 

http://www.bridge.fi/
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Hanko Cup (kultataso) 

Lauantai 11:00 15 €/pelaaja/sessio tai 20€/pelaaja koko päivä  I Session 

 15:00 (15 €/pelaaja)    II Session 

Sunnuntai 12:00 15 €/pelaaja/sessio tai 20€/pelaaja koko päivä III Session 

 16:00 (15 €/pelaaja)    IV Session 

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan neljä erillistä (kaksi lauantaina ja kaksi sunnuntaina) 21–24  jaon osakilpailua, joiden 

henkilökohtainen yhteistulos ratkaisee v. 2021 Hanko Cupin voittajan. Kokonaistulosta laskettaessa 

osakilpailuissa voi pelata eri partnereiden kanssa, mutta pelaajan täytyy osallistua kaikkiin neljään 

osakilpailuun.  

Jos pari keskeyttää, on siitä ilmoitettava kilpailunjohtoon heti osakilpailun päättymisen jälkeen. Pelaaja, 

joka pelaa koko päivän on oikeutettu pelaamaan 20€ maksulla, vaikka vaihtaisi partneria sessioiden välillä.   

 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä.  

Kilpailumaksu on 20 € /pelaaja / päivä. 

Mikäli pelaa vain toisen päivän osakilpailun, on pelimaksu 15 € / pelaaja / osakilpailu. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 9.7. kello 17:00 mennessä. Keskeytykset ja parin 

vaihtamiset on ilmoitettava kilpailunjohtoon. II, III ja IV -istunnoille ilmoittautuvat vain uudet parit. 

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan siten että jokaisen osakilpailun voittajapari saa stipendin. Loput palkintosummasta 

(palkinnot 40 % pelimaksuista) jaetaan kokonaiskilpailun tulosten mukaan. Hanko Cupissa palkitaan myös 

paras B-pelaaja (10MP). Jokainen osakilpailu on myös oma MP-kilpailunsa, joista saa mestaripisteitä 

kertoimella 0,4 x taulukko. Kokonaiskilpailusta jaetaan mestaripisteet voimassa olevien ohjeiden mukaan. 

 

Suomen Cup finaali 
Lauantai 19:30 32 €/joukkue SM-taso 

Kilpailumuoto 

Yksi 32 jaon ottelu puoliaikalaskennalla. Joukkueiden keskinäinen imp-erotus ratkaisee voittajan. Kilpailu 

pelataan Ravintola Maretissa. 

Joukkuekilpailu 1-3 päivää (Kultataso) 
Maanantai 11:00 80 €/joukkue/päivä  Vihreä hissi, 48 jakoa  

Tiistai 10:30 8 parasta pudotuspelivastuksen valintatilaisuus (terassilla)  

 10:45 pudotuspelit KO1 8→4 24 jakoa 

 15:00 pudotuspelit KO2 4→2 32 jakoa 

Keskiviikko 10:00 finaali (32 jakoa) ja pronssiottelu (16 jakoa) (ei pelimaksua!) 

   

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan ensin yksi kokonainen päivä vihreää hissiä, jonka jälkeen 8 (16) parasta pääsevät 

jatkoon.  
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Joukkuekilpailussa kaikki joukkueet pelaavat yhden päivän. Pudotuspelivaiheeseen tiistaille pääsee 8 

joukkuetta (mikäli aloittavia joukkueita on yli 30, pääsee pudotuspelivaiheeseen 16 joukkuetta). 

Pudotuspeliparit valitaan alkusarjan tulosten perusteella (1. saa valita ensin).  

Tiistaina putoavien joukkueiden pelaajat saavat osallistua joukkuekilpailun pelimaksulla iltapäivän suureen 

parikilpailuun.  

Finaalista ja pronssiottelusta ei kerätä pelimaksua, mikäli 8 joukkuetta pelaa pudotuspelit. 

(Mikäli joukkueita on pudotuspelivaiheessa 16, pelataan finaali ja pronssipeli keskiviikkona iltaistuntona.)  

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. 

Palkinnot 

Joukkuekilpailun palkinnot jaetaan ennen torstain iltakilpailuja. 

Mestaripisteet jaetaan seuraavasti (esimerkki 14 joukkueella) 

48 jaon alkusarja (aina näin): 

Jokaisesta voitetusta ottelusta joukkueen pelanneille pelaajille 0,06MP ja jokaisesta tasapelistä joukkueen 

pelanneille pelaajille 0,03MP. Lisäksi Alkukilpailun voittajajoukkueen pelaajille 1MP. 

Pudotuspelit saavuttaneet joukkueet:  

(esimerkki 14 joukkueella, muutetaan osallistujamäärän mukaisesti kertoimella): 

1. :5MP, 2. :3MP, 3.: 1.5MP, 4.: 1MP, 5.-8.: 0.5MP 

  

 

Hanko sivuparikilpailu 1-3 (joukkiksen, mixedin ja B-SM joukkiksen) 

Maanantaina 12:00 15 €/pelaaja Hopeataso (vähintään 6 pöytää)  

Perjantaina  12:15 15 €/pelaaja Hopeataso (vähintään 6 pöytää) 

Sunnuntaina  10:00 15€/pelaaja  Hopeataso (vähintään 6 pöytää)  

Kilpailumuoto 

Kilpailu on tavallinen parikilpailu. Sivukilpailu pelataan, mikäli tunti ennen kilpailun alkamisaikaa on 

vähintään kuusi pöytää ilmoittautunut (ilmoittaudu Bilboon). Kilpailun palvelutaso on kultataso, mutta 

muista Hangon kilpailuista poiketen, näissä parikilpailussa saattaa olla pelaava kilpailunjohtaja. 

Kilpailuissa pelataan vähintään 40 jakoa. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Kilpailumaksu on 15 € /pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. 

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä. Keskiviikon kilpailuiden palkinnot jaetaan seuraavana päivänä, paitsi sunnuntaina 

heti kilpailun jälkeen. 

 

 

 

Hanko Parikilpailu 1 PK1 

Tiistai  14:30 15 €/pelaaja Kultataso  

Kilpailumuoto 

Kilpailu on tavallinen parikilpailu. Kilpailu pelataan kahdessa istunnossa. Jakomäärä 40 jakoa. 

Osallistuminen 
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Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Kilpailumaksu on 15 € /pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Joukkuekilpailusta ensimmäisestä pudotuspelivaiheesta 

pudonneet ovat oikeutettuja pelaamaan kilpailussa. Ilmoittautukaa kilpailunjohdolle. 

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä. Palkinnot jaetaan keskiviikkona. 

Tulokas Cup 

Keskiviikko 12:00 8 €/pelaaja (noin 16 jakoa) 

 kilpailun jälkeen jakoanalyysi ja kahvi 

Kilpailumuoto 

Tulokas Cup on kilpailu, joka on tarkoitettu bridgeuraansa aloittaville pelaajille. Tämä kilpailu on 

erinomainen tilaisuus tulla kokemaan Hangon Bridgeviikon tunnelma. Kilpailussa pelataan 16 jakoa helppoa 

ja mukavaa aloittelijatason bridgeä. Kilpailun jaot on analysoitu suomalaisen huippupelaajan toimesta. 

Kilpailun jälkeen käydään keskustelua jaoista kahvikupposen äärellä. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus on kaikilla bridgen pelaamista aloittelevilla pelaajilla, joilla on korkeintaan 1 MP. 

(edellisen vuoden lopussa (31.12.) julkaistulla MP-listalla). 

Kilpailumaksu on 8 € pelaaja sisältäen analyysin ja kahvin. Jos pelaaja haluaa osallistua myös iltapäivän 

ristimerkkikilpailuun, niin silloin osallistuminen maksaa 12 €. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Kilpailu toteutuu, mikäli vähintään 6paria osallistuu.  

Palkinnot 

Mahdollisia tuotepalkintoja. 

Ristimerkkikilpailu (parikilpailu) 

Keskiviikko 16:00 10 €/pelaaja 24-30 jakoa   

Kilpailumuoto 

Ristimerkkikilpailu on kilpailu, joka on tarkoitettu kilpabridgeuraansa aloittaville pelaajille. Jakoja pelataan 

enintään 30. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus kilpailuun on kaikilla niillä bridgen pelaajilla, joilla on alle 1,0 mestaripistettä edellisen 

vuoden lopussa (31.12.) julkaistulla SBL:n virallisella mestaripistelistalla. Kilpailuun osallistuvan pelaajan ei 

tarvitse olla SBL:n jäsenkerhon jäsen. Ristimerkkikilpailun voittaja ei saa osallistua toiseen 

Ristimerkkikilpailuun, vaikka hänellä olisi alle 1,0 mestaripistettä edellisen vuoden lopussa (31.12.) 

julkaistulla SBL:n virallisella mestaripistelistalla.  

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Kilpailu toteutuu, mikäli vähintään 8 paria osallistuu.  

Palkinnot 

Kilpailussa jaettavat mestaripisteet lasketaan SBL:n virallisen mestaripistetaulukon mukaan kilpailussa 

pelattu jakomäärä huomioiden. Kilpailun voittajille annetaan kuitenkin aina vähintään yksi mestaripiste. 

Mikäli kilpailussa on useampi voittaja, jokaiselle kilpailun voittajaparin pelaajalle annetaan vähintään yksi 

mestaripiste. Erikoistapaukset eivät vähennä seuraavaksi tulleiden mestaripisteitä. 
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Kilpailun voittajille annetaan kullekin Ristimerkki. Mikäli kilpailussa päädytään tasapisteisiin, niin kaikille 

tasapisteisiin päätyneille voittajapareille jaetaan Ristimerkit. 

 

Hangon IMP-parikilpailu mediaani/swiss  
Keskiviikko 14:30 15 €/pelaaja Kultataso Swiss (mediaanilaskenta) 

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan 8 kierrosta á 5 jakoa vihreä hissi periaatteen mukaisesti (95 % Swiss). Ensimmäinen 

kierros on arvottu. Jokaisen parin tulos verrataan kaikkiin muiden pöytien tuloksiin ja niistä saadut IMP-erot 

lasketaan yhteen (mediaani). Kilpailussa pelataan vähintään 40 jakoa. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Kilpailumaksu on 15 € /pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. 

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä. Palkinnot jaetaan torstaina. 

Hangon ABC -parikilpailu  
Torstai  14:30 15 €/pelaaja Kultataso  

Kilpailumuoto 

Kilpailu on tavallinen parikilpailu, jossa jaetaan kuitenkin mestaripisteitä kolmessa kategoriassa: A (avoin), 

B (yht. alle 80MP) ja C (yht. alle 20MP). Kaikki pelaavat kuitenkin yhdessä. Kilpailussa pelataan vähintään 

40 jakoa. A-kategoriassa jaetaan mestaripisteet normaalin jakokaavan mukaisesti. B- ja C- kategorioiden 

voittajat saavat mestaripisteitä, mikäli kategoriassa on vähintään 2 paria. Tässä kilpailussa käytetään 

viimeisintä julkaistua MP-listaa.  

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Kilpailumaksu on 15 € /pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen.  

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä. Palkinnot jaetaan perjantaina. 

Mixed-parikilpailu 

Perjantai 12:00  15 €/pelaaja Kultataso 

Kilpailumuoto 

Parikilpailu, jossa parin muodostaa nais- ja miespuolien pelaaja. Kilpailussa pelataan vähintään 40 jakoa. 

Osallistuminen 

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 15 € / pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. 

Palkinnot 

Kilpailussa jaetaan stipendejä. Palkinnot jaetaan kilpailun jälkeen yksityisessä illanvietossa alkaen klo 19:00 

Pub Grönanissa (entinen Gröna Kajen). 
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Salamana Laiffiksi, semibarometri 
Lauantai 11:00 20 €/pelaaja Semibarometri 

Kilpailumuoto 

Parikilpailu, jossa myös kierrosvoitoista palkitaan mestaripisteillä (oheisen taulukon mukaan, 

niin, että ensimmäisestä saa rivin 1. ja toisesta rivin 2 mukaisesti mestaripisteitä jne.). Vain 

voitto käy, jaettu kierrosvoitto ei ole mitään. Jos voitat kaikki 24 kierrosta, saat palkinnoksi 1000 

MP. (pelataan 48 jakoa) 
HUOM: pelipaikka MARET. 

Osallistuminen  

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 20 € / pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. 

Palkinnot 

Kilpailussa jaetaan stipendejä. Palkinnot jaetaan kilpailun jälkeen pelipaikalla. 

 

B- SM parikilpailu 
Lauantai 11:00 20 €/pelaaja SM-taso (varmista pelipaikka liiton sivuilta ennen kilpailua) 
Kilpailumuoto 

Kilpailu pelataan normaalilla parikilpailulaskennalla noin 42-48 jakoa riippuen pöytämäärästä.. 

Osallistuminen 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki MP-kilpailuoikeuden omaavat pelaajat, joiden mestaripisteet ovat alle 10 

MP:tä edellisen vuodenvaihteen ( 2020-2021 ) mestaripistelistalla. B-SM parikilpailun aiemmin voittanut 

henkilö ei voi osallistua uudestaan. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. 

Palkinnot 

Kolmelle ensimmäiselle parille jaetaan liiton mitalit. Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä pelipaikalla. 

B- SM joukkuekilpailu 
Sunnuntai 10:00 80 €/joukkue SM-taso 

Kilpailumuoto 

Kilpailu pelataan vihreä hissi periaatteen mukaisesti 6 kierrosta 8 jaon otteluita. Kilpailunjohto voi myös 

tarvittaessa muuttaa pelimuotoa esim. jos 8 joukkuetta pelataan 6 jaon ottelut kaikkia joukkueita vastaan. 

Kaikissa otteluissa on samat jaot ja pareista lasketaan butler vertailu.     

Osallistuminen  

Kilpailuun voivat osallistua joukkueet, joiden osallistujilla on MP-kilpailuoikeus ja joiden yhteenlasketut 

mestaripisteet ovat alle 50 MP:tä edellisen vuodenvaihteen (2020-2021) mestaripistelistalla.  

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. 

Palkinnot 

Kolmelle ensimmäiselle joukkueelle jaetaan liiton mitalit. Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä pelipaikalla. 
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Tärkeitä asioita bridgeviikolla 

Pelipaikka 

Perjantain aloituskilpailua ja viimeisen lauantain Salamana Laiffiksi- kilpailua lukuun ottamatta kaikki 

kilpailut pelataan Ravintola Voimakasiinissa. 1900-luvun alussa rakennettu graniittinen Voimakasiini 

sijaitsee Hangon Länsisatamassa osoitteessa Voimakasiini 60. Voimakasiinissa meitä palvelee 

anniskeluoikeuksilla varustettu lounasravintola. Aamupelien jälkeen ehtii syömään herkullisen lounaan 

ennen illan pelien alkamista. 

Perjantain Good Evening Hanko- ja Salamana Laiffiksi -kilpailut pelataan Ravintola Maretin toisessa 

kerroksessa. Tämä perinteinen, tunnelmainen ja hämyisä ravintola löytyy liikekeskuksen kupeesta 

osoitteesta Oikokatu 8. 

 

Puhelinnumeroita 

Kilpailunjohtajat 

Kati Sandström  040 526 5611   Maria Mylläri  044 974 4217 

Anni Mäkelä  050 574 1678  Liisa Jalkanen  050 597 2830 

Verkkopelien kilpailunjohto:  

Timo Sairanen  040 840 7271  

Pelipaikka 

Voimakasiini  040 033 8133 

SBL toiminnanjohtaja 

Hulda Nyberg  040 847 6196 
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KORONAOHJEISTUS: 

Hangon Bridgeviikko 

Koronaturvallisuustoimet ja ohjeistukset pelaajille: 

• pelaajia pyydetään noudattamaan vastuullisuutta, pelaamaan saa tulla vain 

oireettomana ja käsihygieniasta tulee huolehtia jatkuvasti 

• suosittelemme vahvasti maskin käyttämistä, aina kun se on mahdollista 

• pelipaikalla tarjolla on reilusti käsidesiä, sisääntuloissa ja kaikissa pelipöydissä 

• ravintolayritys kiinnittää erityistä huomiota saniteettitilojen siisteyteen ja 

käsipyyhkeiden ja saippuan riittävyyteen 

• kilpailujen maksutapahtumat järjestetään kelin salliessa ulkona, muissa 

tapauksissa riittävällä aikavälillä turvavälit huomioiden, maksaa voi käteisellä ja 

kortilla, SEKÄ MOBILEPAYLLA (ennakkoon) Kati Sandströmille (tällöin 

viestikenttään tieto: kuka pelaaja ja kilpailu/t) 

• tulosten tarkistamiset, seuraavan kierroksen pelipaikat jne. tulevat VAIN nettiin 

puhelimelta katsottavaksi (mahdollisesti ulos), jotta ruuhkakohtia ei synny 

• jokaisessa pöydässä olevaa mate-laitetta käyttää vain yksi pelaaja pöydässä 

(hyväksyntä suullisesti), käyttäjä ensisijaisesti toinen NS-suunnan pelaajista, 

mutta pöytäseurue voi sopia myös, että EW-suunnan pelaaja käyttää matea 

• kibitsointi pelialueella on kielletty  

• kierroksen pelaamisen jälkeen joko istutaan kierroksen vaihtumiseen asti omassa 

pöydässä, tai poistutaan pelialueelta ulos, ravintolaan tai WC-tiloihin ja palataan 

vasta kierroksen vaihtuessa 

• tupakointi on sallittu ainoastaan sille tarkoitetussa paikassa, joka on 

Voimakasiinilla parkkialueella ja Maretissa ohjeistetussa paikassa, jotta ahdas 

kävelyalue ei ruuhkautuisi ja pelitilan tuulettaminen olisi mahdollista 

• jos pelaajalla on flunssan tms. oireita, tulee jäädä karanteeniin ja hakeutua 

koronatestiin, negatiivisen testituloksen jälkeen voi palata pelitapahtumaan – 

ilmoita pelinjohtajalle poisjäännistä (puhelimitse) 

• koronaoireiden vuoksi keskeyttänyt pari/joukkue voi täydentää itseään ja jatkaa 

kilpailua. Mikäli täydennys ei onnistu pari tai joukkue poistuvat kilpailusta 

(pelimaksu palautetaan)  

• noudatamme ajankohtana olevia viranomaismääräyksiä 

• osallistujamäärä rajoitetaan ajankohdan rajoitusten mukaisesti (tällä hetkellä ei 

rajoituksia) 

• NÄITÄ OHJEITA VOIDAAN PÄIVITTÄÄ MYÖS HANGON VIIKON AIKANA 

• Päivitetty 7.7.2021 H.N. 

 

PIDETÄÄN TOISISTAMME HUOLTA!
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