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Kurinpitosäännöstö 

Johdanto 

Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien eettisten standardien noudattamista sekä urhei-

luhenkistä ja reilun pelin mukaista käyttäytymistä kaikissa tilanteissa. Bridgelain määräyksiä täydentävät 

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y:n (tässä säännöstössä Liitto) säännöt, kilpailumääräykset ja 

muut Liiton sääntöjen edellyttämin tavoin vahvistetut, pelaajia sekä kilpailujen järjestäjiä ja toimihenkilöitä 

sitovat normit. Suomen Bridgeliiton tavoite on rehellinen, sekä sääntöjen kirjainta että reilun pelin henkeä 

noudattava peli.  

Jokaisella pelaajalla on oikeus vaatia sellaista pelitapaa ja sellaista bridgekäytöstä, joka tekee pelaamisen 

nautittavaksi, ja jokaisella on velvollisuus toimia bridgeyhteisössä tämän edellyttämällä tavalla. Liitto on 

siksi laatinut kurinpitosäännöstön kaikkien noudatettavaksi Liiton alaisissa kilpailuissa. Se korvaa vuonna 

2008 vahvistetut kurinpitomääräykset. Säännöstössä määritellään rikkomukset ja rangaistukset sekä ne hen-

kilöt ja tahot, joihin säännöstöä sovelletaan. Menettelyyn on otettu mukaan reilun pelin edellyttämä muutok-

senhakumenettely. 

Säännöstö määrittelee bridgelain rinnalla noudatettavan käyttäytymisohjeiston. Säännöstön vastaisesta 

menettelystä määrätään tarvittaessa kurinpidollinen rangaistus. Se voidaan asettaa bridgelain määräämien 

seuraamusten lisäksi tai niistä riippumatta silloin, kun rikkomus tämän säännöstön mukaan sitä edellyttää.  

Säännöstön tavoitteisiin kuuluu, että kurinpitomenettelyn mukaisessa tutkinnassa turvataan tutkinnan 

kohteen oikeus puolustautua ja mahdollisen seuraamuksen määräämisen jälkeen turvataan oikeus asialliseen 

muutoksenhakuun. Rangaistuksen määrää asetettava kurinpitokomitea. Sen tuomioon voi hakea muutosta. 

Kurinpitokomitealta voi pyytää päätöksen oikaisua, jos päätös on ilmeisen virheellinen muotovirheen tai 

vastaavan seikan vuoksi tai saatu lisäselvitys osoittaa uuden käsittelyn aiheelliseksi. Kurinpitokomitea 

ratkaisee, ottaako se asian uuteen käsittelyyn. Komitealla on oikeus itseoikaisuun. 

Kurinpitokomitean määräämät rangaistukset ovat voimassa Suomen Bridgeliiton toimivaltaan kuuluvissa 

tilaisuuksissa. Liitto voi harkintansa mukaan ilmoittaa rikkomuksen ja tuomion kansainvälisille bridgejär-

jestöille ja ulkomaisille bridgeliitoille. Ne voivat oman toimivaltansa puitteissa laajentaa rangaistuksen 

sovellettavaksi Suomen Bridgeliiton toimivallan ulkopuolella olevalle alueelle.  

Suomen Bridgeliitto voi ottaa vastaan kansainvälisten bridgejärjestöjen ja ulkomaisten bridgeliittojen ilmoi-

tuksia suomalaisten tai ulkomaalaisten pelaajien bridgelain tai bridge-etiketin vastaisista rikkomuksista ja 

laajentaa ulkomaiset rangaistukset kurinpitokomitean käsittelyn jälkeen otettaviksi Suomessa huomioon 

säännöstön mukaisella tavalla. Liitto voi saattaa tällaisen ilmoituksen kurinpitokomitean käsiteltäväksi myös 

silloin, kun saadun ilmoituksen mukaan ulkomaista rangaistusseuraamusta ei ole määrätty. Tällöin komitea 

määrää mahdollisen seuraamuksen säännöstön mukaisella tavalla ja toimivallan puitteissa. 

Säännöstöllä ei rajoiteta ilmaisunvapautta. Säännöstö ei rajoita bridgehenkilön tai bridgetahon oikeutta 

turvautua yleisen lainsäädännön mukaisiin oikeudellisiin toimiin. 

Säännöstön ensimmäinen luku käsittelee henkilöiden ja muiden bridgetahojen kuulumista säännöstön piiriin 

sekä niitä rikkomuksia, jotka kuuluvat säännöstön piiriin. Rikkomusten luettelo ei ole kattava, vaan kaikki 

selvästi johdannon 1 ja 2 momenttien vastaiset teot ovat kiellettyjä ja saattavat johtaa kurinpitomenettelyyn. 

Säännöstön toinen luku kuvaa asetettavan kurinpitokomitean. 

Kolmas luku määrittelee tuomioissa käytettävät rangaistukset. Luvussa kerrotaan myös käytettävä rangais-

tusasteikko, josta kurinpitokomitea voi poiketa, jos tapauksessa on lieventäviä seikkoja.  

Neljäs luku kuvaa kurinpitomenettelyn käynnistymisen ja kulun.  

Luvussa viisi käsitellään muutoksenhakumenettely. Muutoksenhakuelimenä toimii Urheilun oikeusturva-

lautakunta. Sen lisäksi on mahdollista pyytää oikaisua kurinpitokomitealta, mikäli vaaditut edellytykset 

täyttyvät. 

Luvussa kuusi määrätään säännöstön voimaantulosta ja muuttamisesta. 
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1. luku Säännöstön piiriin kuuluvat tahot ja henkilöt sekä säännöstön tarkoittamat rikkomukset 

1 § 

Kurinpitosäännöstö koskee Suomen Bridgeliiton järjestämissä kilpailuissa tai muissa bridgetilaisuuksissa 

tehtyjä tämän säännöstön vastaisia rikkomuksia. Tässä tarkoitettuja kilpailuja ovat Suomen mestaruus-

kilpailut kaikkine karsintavaiheineen, Suomen Cup, Liiton luvalla järjestettävät mestaripistekilpailut, piirien 

alaiset kilpailut sekä muut Liiton järjestämät tai sen antamaa lupaa edellyttävät kilpailut.  

Kurinpitoseuraamus voidaan määrätä pelaajalle, kilpailunjohtajalle tai henkilölle, joka toimii jossakin 

muussa kilpailun, bridgetilaisuuden tai bridgeyhdistyksen vastuutehtävässä. Seuraamus voidaan määrätä 

myös Liiton toimintaa tai julkista kuvaa vakavasti haittaavasta tarkoituksellisesta menettelystä. Kahden-

väliset tai pienten ryhmien väliset keskustelut, sähköpostit tai kirjoitukset eivät kuulu säännöstön piiriin. 

Yleisen lainsäädännön piirin kuuluvat teot saattavat kuulua myös säännöstön piiriin silloin, kun ne selvästi 

johtuvat kohteen toiminnasta bridgeen liittyvissä asioissa. 

2 § 

Ulkomaisen bridgeliiton tai kerhon jäsenelle voidaan Suomessa tapahtuneesta rikkomuksesta määrätä 1. lu-

vun 1 §:n määrittämissä kilpailuissa tai bridgetilaisuuksissa voimassa oleva seuraamus. Suomen Bridgeliitto 

voi ilmoittaa rikkomuksen tai seuraamuksen kyseisen maan bridgeliitolle, joka voi laajentaa sitä toimi-

valtansa puitteissa.  

Ulkomaisessa kilpailussa tai muussa bridgetilaisuudessa tapahtuneesta rikkomuksesta voidaan määrätä seu-

raamus tai ulkomaisen liiton määräämä seuraamus voidaan laajentaa Suomessa tapahtuvaa bridgetoimintaa 

koskevaksi siten, kuin 4. luvun 1 ja 2 §:ssä määrätään. 

3 § 

Säännöstö koskee vain Suomen Bridgeliiton toimivaltaan kuuluvia asioita. Sillä ei rajoiteta ilmaisunvapautta 

eikä rajoiteta tai korvata yleistä lainsäädäntöä.  

4 § 

Bridgelaissa rangaistaviksi määrätyt rikkomukset saattavat johtaa kurinpitomenettelyyn. Kilpailutilanteissa 

on nimetty kilpailunjohtaja. Tällöin kilpailunjohtaja on myös ensimmäinen taho, jolle rikkomuksesta ilmoite-

taan ja jonka tulee tarvittaessa ryhtyä bridgelain edellyttämiin toimiin, myös kurinpidollisiin. Kilpailunjohta-

jan tulee ilmoittaa rikkomuksesta kurinpitomenettelyä varten, jos rikkomuksen vakavuus sitä vaatii. Pelaajan 

tai muun säännöstön tarkoittaman henkilön tulee tehdä itse 4 luvun 2 § 4 momentin b-kohdan edellyttämä 

ilmoitus, ellei hän sovi kilpailunjohtajan kanssa toisin. 

5 § 

Rikkomuksia ovat:  

1)  Bridgelain säännösten tahallinen rikkominen joko omaa tai toisen hyötyä tavoitellen tai toisen vahin-

goittamiseksi. Tahaton rikkomus ei kuulu säännöstön piiriin, mutta kilpailunjohtajan tulee määrätä rikko-

muksesta kyseistä kilpailua koskeva seuraamus bridgelain mukaisesti. 

2) Liiton sääntöjen ja asianmukaisesti päätettyjen sekä tietoon saatettujen määräysten, päätösten ja ohjei-

den noudattamisen tahallinen laiminlyönti.  

Asianmukaisesti päätetyllä tarkoitetaan toimivaltaisen Liiton elimen antamaa määräystä, päätöstä tai ohjetta. 

Tietoon saattamisen tulee tapahtua niin, että päätös julkistetaan Liiton internetsivuilla ja Liiton lehdessä, tai 

vastaavalla tavalla, jos tällaiset tiedotustavat eivät ole käytettävissä, sekä ilmoitetaan jäsenkerhoille 

lähetettävässä kirjeessä tai vastaavassa tiedotteessa. Tässä tarkoitettu määräys, päätös tai ohje tulee 

kurinpidon osalta noudatettavaksi siinä ilmoitettuna aikana, kuitenkin aikaisintaan kahden viikon kuluttua 

sen tietoon saattamisesta. 
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3) Yleisen lain vastainen tai epäurheilijamainen käyttäytyminen kilpailussa, joka pidetään Liiton valvon-

nassa tai vastuulla. Epäurheilijamaisena pidetään myös tahallista loukkaavaa käyttäytymistä muita kilpailun 

osanottajia,  kilpailun järjestäjiä, toimihenkilöitä tai kilpailunjohtajaa kohtaan sekä kaikkea sellaista pelitapaa 

tai menettelyä, joka tuo pelaajalle, parille tai joukkueelle oikeudetonta tietoa tai etua.  

4) Liiton ja kilpailubridgeharrastuksen julkista kuvaa vakavasti vahingoittava julkinen kirjoittaminen tai 

muu esiintyminen, kun tarkoituksena on levittää julkisuuteen vääriä tai tarkistamattomia tietoja. 

5) Rikkomus voi olla tämän säännöstön vastainen, vaikka siitä ei olisi säännöstä bridgelaissa tai nimen-

omaista mainintaa tässä säännöstössä. Bridgetilaisuuden tavanomaisena pidettävää sujumista ja muiden 

pelaajien viihtyvyyttä loukkaava käyttäytyminen meluamalla tai epämiellyttävällä käytöksellä on säännöstön 

vastaista, samoin häiritsevä alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena pelaaminen tai pelin 

seuraaminen.  

Säännöstön liitteenä on hyvää bridgekäytöstä kuvaavia esimerkkejä. 

6 § 

Jäsenkerhoilla on oikeus antaa kerhokilpailujaan koskevia käytös- ja kurinpitomääräyksiä. Ne kuuluvat sään-

nöstön piiriin silloin, kun kerho on ilmoittanut siitä Liitolle ja ennalta tiedottanut asiasta kilpailuun osaa 

ottaville. 

2. luku Kurinpitokomitea 

1 § 

Kurinpitoasiat käsittelee Liiton kokouksen valitsema kurinpitokomitea. Siihen kuuluvat Liiton kokouksen 

valitsemat puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Komitea on Liiton hallituksesta riippumaton. 

Toimikausi on kaksivuotinen ja se alkaa valinnan tehneen kokouksen jälkeen seuraavan kalenterivuoden 

ensimmäisenä päivänä. Jos jäsen tai varajäsen tulee pysyvästi estyneeksi toimikauden aikana, Liiton kokous 

valitsee hänen tilalleen jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausien määrää ei ole 

rajoitettu. 

Komitean puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet eivät saa toimikauden aikana olla Liiton hallituksen jäsenenä 

tai varajäsenenä. Puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten on oltava perehtyneitä kilpailubridgeen, kilpailujen 

järjestäminen mukaan lukien. 

Komitean puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten esteellisyyteen sovelletaan yleisen lainsäädännön tuo-

marin esteellisyyttä koskevia normeja.  

2 § 

Kurinpitokomitea kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on toimitettava suullisesti, kirjallisesti tai säh-

köisellä välineellä. Jos varsinainen jäsen on estynyt, puheenjohtajan on kutsuttava jäsenen tilalle varajäsen. 

Varajäsenellä tai varajäsenillä on tällöin komitean jäsenen asema. Kokous voidaan pitää sähköisellä 

välineellä. 

Kurinpitokomitea on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Jos kurinpitotapaus 

puheenjohtajan käsityksen mukaan on käsiteltävä kiireellisesti, komitea on kuitenkin päätösvaltainen, kun 

saapuvilla on puheenjohtaja ja yksi jäsen. Tutkinnan kohde voi pyytää kiireellistä käsittelyä. 

Komitea on päätösvaltainen millä tahansa kahden tai kolmen jäsenen kokoonpanolla, jos jäsenistä ja vara-

jäsenistä muut ovat esteellisiä. Mikäli tässä kokoonpanossa ei ole puheenjohtajaa tämän esteellisyyden 

vuoksi, jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Mikäli komitean jäsenistä ja varajäsenistä neljä tai 

useampi on esteellinen, Liiton hallitus täydentää kurinpitokomiteaa esteettömillä tilapäisillä jäsenillä. Tila-

päisiä jäseniä nimetään niin monta, että tilapäisessä komiteassa on kolme jäsentä. Tilapäiseksi jäseneksi ei 

saa nimetä Liiton hallituksen jäsentä tai varajäsentä. Tilapäinen komitea valitsee keskuudestaan puheen-

johtajan, mikäli varsinaisen komitean puheenjohtaja ei esteellisyyden vuoksi kuulu tilapäiseen komiteaan. 
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Kurinpitokomitean päätökseksi tulee se kanta, jota komitean enemmistö kannattaa. Päätökseksi tulee 

puheenjohtajan kanta, jos mikään ratkaisu ei saa komitean enemmistön kannatusta,. Vähemmistöön jääneillä 

jäsenillä on oikeus liittää päätökseen eriävät mielipiteensä. 

3 § 

Lakitoimikunta hoitaa Bridgelain 2007 §73B:n rikkomiseen liittyvän tutkinnan siten, kuin säännöstön 4. 

luvun 4 §:ssä määrätään.  

4 § 

Kurinpitokomitea toimittaa ratkaisemansa asiat Liiton hallitukselle kirjattaviksi kokouspöytäkirjaan ilmoitus-

asioina 4. luvun 7 §:ssä kuvatulla tavalla. Jos tuomio ei ole langettava, nimiä ja tapahtuman yksilöimisen 

mahdollistavia yksityiskohtia ei kirjata. Tuomiot, jotka eivät ole langettavia, voidaan kirjata tilastollisessa 

muodossa. Jos tuomio on langettava, tuomion tiedot kirjataan pöytäkirjaan vasta, kun muutoksenhakuaika on 

kulunut tai henkilö on todisteellisesti ilmoittanut, että hän ei hae muutosta.  

Kurinpitokomitean asian käsittelyssä saamat tai laatimat asiakirjat eivät ole julkisia tuomiolauselmaa lukuun 

ottamatta. 

Komitea voi lausua käsityksensä siitä, onko langettavasta tuomiosta tarpeen ilmoittaa kansainvälisille bridge-

järjestöille tai ulkomaisille liitoille. 

 

3. luku Kurinpidolliset seuraamukset 

1 § 

Kurinpitokomitea voi määrätä tässä luvussa esitettävät kurinpidolliset seuraamukset. Komitealla on oikeus 

yhdistää langettavaan tuomioon erilaisia rangaistuksia. 

2 § 

Huomautus. Pelaajalle, bridgehenkilölle tai Suomen Bridgeliiton alaiselle bridgetaholle annetaan huomautus, 

jos käsittelyyn saatettu rikkomus on säännöstön vastainen, mutta rikkomusta on pidettävä vähäisenä. Jos 

huomautuksen saanut toistaa saman rikkomuksen tai syyllistyy toiseen rikkomukseen aikaisemmin kuin 180 

päivän kuluttua edellisestä rikkomuksesta, määrätään ankarampi rangaistus, ellei kurinpitokomitea katso 

tapaukseen liittyvän lieventäviä seikkoja. Huomautuksen määrääminen edellyttää yleensä, että moitittavasta 

menettelystä ei ole seurannut selvää vahinkoa tai haittaa. 

3 § 

Varoitus. Varoitus annetaan, jos moitittava menettely on aiheuttanut selvää vahinkoa tai haittaa. Varoitus 

merkitään Liiton kurinpitokomitean ylläpitämään rekisteriin ja se on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen 

antamispäivästä lukien. Varoituksen voimassaoloaikana ei asianosaiselle saa antaa samantyyppisestä 

rikkomuksesta toista varoitusta, vaan seuraamuksena on määräaikainen kilpailukielto, ellei rikkomukseen 

liity lieventäviä seikkoja.  

4 § 

Kilpailukielto. Jos moitittava menettely on aiheuttanut merkittävää vahinkoa tai haittaa, pelaaja määrätään 

kilpailukieltoon, jonka pituus on vähintään 90 päivää. Kielto voidaan määrätä olemaan voimassa toistaiseksi. 

Jos rikkomuksesta määrätään yhdistetty rangaistus, joka sisältää myös muun seuraamuksen kuin 

kilpailukiellon, komitealla on oikeus määrätä lyhyempi kilpailukielto. 

Jos pelaajalle on langetettu kilpailukielto, jonka päättymisestä on alle 180 päivää, pelaajalle langetettavan 

uuden kilpailukiellon tulee olla pidempi kuin 90 päivää. Saman rikkomuksen uusimisesta ei saa määrätä 

lyhyempää kilpailukieltoa kuin edellisellä kerralla määrättiin, ellei ratkaisukäytäntö ole muuttunut 

lievemmäksi. 
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Kurinpitokomitean määräämä kilpailukielto astuu voimaan, kun tuomion saajan ilmoituksen tai muutoksen-

hakuajan päättymisen perusteella tiedetään, että tuomioon ei haeta muutosta. Jos pelaaja ilmoittaa kirjallisesti 

tai muuten todistettavasti, että hän ei tule hakemaan muutosta, alkaa kilpailukielto tämän ilmoituksen 

vastaanottamispäivästä. Tällöin ilmoittamispäivä luetaan kilpailukieltopäiväksi, ellei pelaaja ole sen päivän 

aikana osallistunut säännöstön tarkoittamaan kilpailuun. 

Toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon määrätty voi hakea Suomen Bridgeliitolta kilpailuoikeutensa 

palauttamista. Hakemus on perusteltava. Kilpailuoikeutta voi hakea takaisin aikaisintaan kahdeksantoista 

(18) kuukauden kuluttua kilpailukieltoa koskevan päätöksen antamispäivästä lukien. Kilpailuoikeuden 

palauttamisen ratkaisee Liiton kokous. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kurinpitokomitean lausunto. 

Liiton kokous voi palauttaa kilpailuoikeuden niin, että se alkaa aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua rikko-

muksesta määrätyn toistaiseksi voimassa olevan kilpailukiellon alkamisesta. 

5 § 

Kilpailukiellon laajuus. Kilpailukieltoon määrätty pelaaja ei saa osallistua Liiton valvonnassa tai vastuulla 

järjestettäviin kilpailuihin, mukaan lukien internetin palvelimilla järjestetyt viralliset Liiton alaiset pelitilai-

suudet. Kilpailukieltoon määrätty ei saa myöskään toimia tällaisessa kilpailussa joukkueen ei-pelaavana 

kapteenina.  Kilpailukielto ei koske kerhon peli-iltoja, mutta siitä ilmoitetaan erikseen pelaajan omalle ker-

holle, joka voi harkintansa ja kerhon sääntöjen mukaan määrätä pelaajan osallistumisoikeudesta kerhon peli-

iltoihin. 

6 § 

Kilpailukiellon kansainvälinen vaikutus. Pelaaja, jolla on voimassa oleva kilpailukielto, ei saa edustaa 

Suomea missään kansainvälisissä arvokilpailuissa.  

Suomen Bridgeliitto voi harkintansa mukaan ilmoittaa rikkomuksesta ja kansallisesta kilpailukiellosta kan-

sainvälisille bridgejärjestöille ja muiden maiden kansallisille bridgeliitoille. Ne päättävät mahdollisista jatko-

toimista sääntöjensä määräämin tavoin. 

7 § 

MP-kilpailun johtamisoikeuksien menetys. Jos Liiton MP-kilpailunjohtajan tutkinnon omaava henkilö syyl-

listyy pelaajana törkeään, vähintään 180 päivän kilpailukieltoon johtavaan rikkomukseen, hänet voidaan 

määrätä menettämään MP-kilpailun johtamisoikeutensa kurinpitokomitean määräämäksi ajaksi. Kielto 

voidaan määrätä koskemaan tiettyjä kilpailuja. 

Jos Liiton MP-kilpailunjohtajan tutkinnon omaava henkilö kilpailunjohtajan toimessaan syyllistyy moitit-

tavaan menettelyyn, josta huomautusta tai varoitusta ei voi pitää riittävänä, on hänen MP-kilpailun johtamis-

oikeutensa peruutettava joko määräajaksi tai toistaiseksi. Kielto voidaan määrätä koskemaan tiettyjä kilpai-

luja. Toistaiseksi MP-kilpailun johtamisoikeutensa menettänyt voi hakea MP-kilpailun johtamisoikeutta 

uudelleen Suomen Bridgeliitolta aikaisintaan yhden vuoden kuluttua rangaistuksen alkamispäivästä lukien. 

Suomen Bridgeliitto voi harkintansa mukaan ilmoittaa rikkomuksesta ja kilpailunjohtokiellosta kansainväli-

sille bridgejärjestöille ja muiden maiden kansallisille bridgeliitoille. Ne päättävät mahdollisista jatkotoimista 

sääntöjensä määräämin tavoin. 

8 § 

Toimitsijakielto. Kurinpitokomitea voi rikkomuksen mukaan määrätä seuraamukseksi muun rangaistuksen 

lisäksi määräaikaisen kiellon toimia kilpailujen järjestäjänä tai kilpailuun liittyviä tehtäviä hoitavana 

henkilönä (kilpailun virkailijana). Toimitsijakielto ja muu seuraamus voivat olla eripituisia. Kielto voidaan 

määrätä koskemaan tiettyjä kilpailuja. 

Jos Liiton valvonnassa tai vastuulla olevan kilpailun toimitsija syyllistyy törkeään, vähintään 180 päivän 

kilpailukieltoon johtavaan rikkomukseen, määrätään myös toimitsijakielto enintään kilpailukiellon ajaksi 

sekä MP-kilpailun johtamisoikeuden menetys määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli toimitsijalla on tällainen 
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oikeus. Kielto ja johtamisoikeuksien menetys voidaan rajata koskemaan tiettyjä kilpailuja. MP-kilpailun-

johtajan oikeutensa toistaiseksi menettänyt voi hakea MP-kilpailun johtamisoikeutta uudelleen Suomen 

Bridgeliitolta aikaisintaan yhden vuoden kuluttua rangaistuksen alkamispäivästä lukien. 

Suomen Bridgeliitto voi harkintansa mukaan ilmoittaa rikkomuksesta ja toimitsijakiellosta kansainvälisille 

bridgejärjestöille ja muiden maiden kansallisille bridgeliitoille. Ne päättävät mahdollisista jatkotoimista 

sääntöjensä määräämin tavoin. tavoin. 

9 § 

Mestaripisteiden poistaminen. Kun rikkomuksen tavoitteena on saavuttaa parempi tulos kilpailussa tai sen 

osassa tai jos rikkomuksen seurauksena on saavutettu parempi tulos kilpailussa, niin kurinpitokomitea 

poistaa kurinpidollisena seuraamuksena rangaistavan pelaajan ja hänen partnerinsa tai joukkueensa 

rikkomuksen seurauksena saavuttamat mestaripisteet. Lisäksi komitea poistaa rikkomukseen syyllistyneeltä 

pelaajalta harkintansa mukaan 10–50 % hänen koko pelaajauransa aikana ansaitsemista mestaripisteistä. 

10 § 

Rikkomusten seuraamusluettelo. Seuraavassa luetellaan joukko rikkomuksia sekä niiden seuraamusasteikot, 

joita noudatetaan, ellei rikkomuksiin liity erityisiä lieventäviä seikkoja. Luetellut seuraamukset ovat esimer-

kinomaisia ja muutkin tämän säännöstön vastaiset rikkomukset saattavat johtaa rangaistukseen. 

Rikkomus  Seuraamus  

Kilpailunjohtajaa tai kilpailun toimihenkilöä törkeästi loukkaava tai 

halventava toiminta bridgeyhteydessä
1)  

Johdanto 2 ja 9 mom, 1 luku 1§  mom 3,4,5, BL2007  74 § 

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää 

Törkeän loukkaava tai halventava toiminta sellaista henkilöä 

kohtaan, joka hoitaa Liiton määrättyyn tilaisuuteen antamaa 

tehtävää
1) 

Johdanto 2 ja 9 mom, 1 luku 1 § mom 2, 3,4,5, BL2007  74 §  

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  

Jääminen ilman kilpailunjohtajalle tehtyä ilmoitusta pois kilpai-

lusta, johon on pakollinen ennakkoilmoittautuminen  

1 luku 5 § 1 mom 5, mahdollisesti myös Liiton ohjeet ja 

määräykset, silloin 1 luku 5 § 1 mom 2 

Huomautus – varoitus  

Järjestyshäiriön aiheuttaminen pelipaikalla  

Johdanto 1,2 9 mom, 1 luku 5 § 1 mom 5, mahdollisesti myös 

Liiton ohjeet ja määräykset, silloin 1 luku 5 § 1 mom 2 

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  

Käytöshäiriö, joka johtaa kilpailusta poistamiseen  

1 luku 5 § 1 mom 5, mahdollisesti myös Liiton ohjeet ja 

määräykset, silloin 1 luku 5 § 1 mom  2 

Kilpailukielto 90 – 180 päivää  

Kilpailun keskeyttäminen ilman kilpailunjohtajan lupaa  

1 luku 5 § 1 mom 5, mahdollisesti myös Liiton ohjeet ja 

määräykset, silloin 1 luku 5 § 1 mom 2 

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  

Kilpailun osanottajan vedonlyönti toisen osanottajan menestyksen 

puolesta. Vedonlyönti sellaisen kilpailun tuloksista, joihin voi itse 

vaikuttaa, omaa (hyvää) menestystä lukuun ottamatta.  

Johdanto 1-2 mom, 1 luku 5 § 1 mom 3
2)

. 

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  
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Tahallinen pyrkimys katsoa vastustajan kortit  

Johdanto 1 mom, BL2007  74§C5 

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  

Tahallinen pyrkimys saada etukäteen tietoa vielä pelattavasta jaosta  

Johdanto 1 mom, 4 luku 5-6§§ 

Varoitus – kilpailukielto 365 päivää  

Tahallinen tai törkeän varomaton tiedon levittäminen toiselle 

pelaajalle, parille tai joukkueelle jaosta, jota nämä eivät ole vielä 

pelanneet
3)

  

Johdanto 1 mom, 4 luku 5 § 

Varoitus – kilpailukielto 365 päivää 

Pelattavien jakojen tahallinen etukäteen katsominen tai sen yritys  

Johdanto 1 mom, 4 luku 6 § 

Kilpailukielto 180 – 730 päivää  

Jakojen manipulointi  

Johdanto 1 mom, BL2007  6-7§§ 

Kilpailukielto 180 – 730 päivää  

Tulosliuskojen tai pöytäkirjojen manipulointi  

Johdanto 1 ja 2 mom, BL2007  79 § 

Kilpailukielto 180 – 730 päivää  

Pelaajan tai parin syyttäminen epäeettisestä käyttäytymisestä
4)

 

Johdanto 1 ja 2 mom, 1 luku 5 § 1 mom 3, BL2007  74§A 

Varoitus – kilpailukielto 730 päivää  

Väkivaltaisuus pelipaikalla tai kilpailuun liittyvänä sen 

läheisyydessä 

1 luku 5 § 1 mom 3, 5 

Kilpailukielto 365 päivää – 

toistaiseksi voimassa oleva 

kilpailukielto  

Avustajan käyttäminen antamaan sovitulla tavalla tietoa vastustajan 

korteista tai pelitavasta tai sellaisena avustajana toimimine
5) 

Johdanto 1 mom, 4 luku 6 §  

Kilpailukielto 365 – 730 päivää 

Parin pelaajien välillä tapahtuva tietojen vaihto etukäteen sovituilla 

BL 2007 pykälän 73§B2 tarkoittamilla luvattomilla keinoilla  

Johdanto 1 mom, BL2007  73B2 

Kilpailukielto 365 päivää – 

toistaiseksi voimassa oleva 

kilpailukielto 

 

1)  
Tällä määräyksellä ja siihen liittyvällä rangaistuksella halutaan kieltää bridgeen liittyvä toisen julkinen 

halventaminen kunniaa loukkaavalla tavalla riippumatta siitä, ryhtyykö rikkomuksen kohde oikeudellisiin 

toimiin. 

2)
 WBF Anti-Betting Regulation kieltää osanottajilta vedonlyönnin WBF:n kilpailun tai sen osan tuloksista. 

 

3)
 Tahatonta tiedon levittämistä saattaa tapahtua kilpailun aikana esimerkiksi mahdollisessa tupakointitilassa. 

Rangaistavuus edellyttää tahallisuutta tai törkeää tuottamusta. 

4)
 Tämä ei koske sellaista tilannetta, jossa pelaaja tai pari kutsuu kilpailunjohtajan paikalle tai tekee hänelle 

ilmoituksen mahdollisen epäeettisen käytöksen selvittämiseksi, mikäli epäilylle on mielekäs peruste.
  

5)
 Avustajan käyttäminen merkitsee tiedon välittämistavan sopimista ja suunnitelmallisuutta. Sitä on pidet-

tävä törkeämpänä rikkomuksena kuin aiempien esimerkkien kuvaamaa luvatonta tiedon hankkimista. 

Kielletty luvattoman tiedon välittäminen voi tapahtua myös sähköisen viestimen avulla. 

Jos bridgelakia muutetaan siten, että sen pykälien numerointi muuttuu, tarkoitetaan vastaavaa uuden bridge-

lain pykälää.  
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4. luku Kurinpitomenettely ja luvatonta tietoa koskevia määräyksiä 

1 § 

Menettelyn käynnistäminen.  Kurinpitomenettely käynnistetään kirjallisella, yksilöidyllä tapahtumailmoi-

tuksella, joka on annettava henkilökohtaisesti tai toimitettava kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kymme-

nentenä (10) päivänä tapahtumasta Liiton puheenjohtajalle tai kurinpitokomitean puheenjohtajalle. Ilmoitus 

saa olla vapaamuotoinen, mutta sen on sisällettävä vaaditut tiedot. Komitea voi ennen menettelyn käynnistä-

mistä pyytää harkintansa mukaan lisäselvitystä, jos ilmoituksen tiedot eivät ole riittävät. 

Jos ilmoitus perustuu ulkomaisen liiton tai kerhon Suomen Bridgeliitolle tekemään ilmoitukseen tai toimen-

pidepyyntöön tai muuhun ulkomaista kilpailua koskevaan ilmoitukseen, kurinpitokomitea voi käsitellä 

rikkomuksen, vaikka kymmenen päivän määräaikaa ei noudatettaisi. Ilmoitus tai toimenpidepyyntö on 

kuitenkin näissäkin tapauksissa toimitettava viivyttelemättä, viimeistään 20. päivänä väitetyn rikkomuksen 

tapahtumisesta tai toisessa maassa voimassa olevan rangaistuksen määräämisestä. 

2 § 

Ilmoitus. Ilmoituksen tulee sisältää ilmoittajan täydellinen nimi, riittävät yhteystiedot sekä tieto ilmoittajan 

asemasta tilaisuudessa (kilpailunjohtaja, pelaaja, katsoja, muu). Ilmoituksen on sisällettävä tieto kilpailusta 

tai bridgetilaisuudesta, jossa epäilty rikkomus tapahtui, sekä kuvaus tapahtumien kulusta.  

Ilmoitusta voi täydentää, mutta ei kuitenkaan enää sen jälkeen, kun kurinpitokomitea on ottanut tapauksen 

käsittelyynsä, lukuun ottamatta komitean pyytämiä tarkennuksia. Ilmoituksen voi peruuttaa. 

Tahallinen väärän ilmoituksen tekeminen saattaa johtaa ilmoituksen tekijään kohdistuvaan kurinpitomenette-

lyyn. 

Ilmoituksen ovat oikeutettuja tekemään  

a)  Kilpailunjohtaja. Hänen velvollisuuksiinsa kuuluu tehdä ilmoitus johtamassaan kilpailussa sattuneesta 

kurinpitomenettelyä vaativasta häiriöstä.  

b)  Yksityishenkilö, jota tämä kurinpitosäännöstö 1. luvun mukaan sitoo, voi tehdä ilmoituksen minkä 

tahansa bridgessä kokemansa kurinpitomenettelyä vaativan häiriön osalta.  

c)  Kurinpitokomitea omasta aloitteestaan, jos edellä kohdassa b) määritellyn henkilön ilmoitus komitealle 

katsotaan tehdyksi vastoin parempaa tietoa tai ilkivaltaisesti tai vahingoittamistarkoituksessa. 

Jos ilmoituksen tekijä on kilpailunjohtaja, hänen tulee yksilöidä kilpailutapahtuma sekä ilmoitukseen johta-

neen tapahtuman kulku. Jos kyseessä on muu seikka kuin bridgelaissa mainittu, ilmoituksen on sisällettävä 

tiedot tapauksessa mukana olleista henkilöistä sekä siitä, miten tapahtuma tuli kilpailunjohtajan tietoon.  

Jos yksityishenkilö tekee ilmoituksen ja kyseessä on kilpailu, hänen tulee ilmoittaa oma roolinsa tilaisuu-

dessa, kilpailunjohtajan nimi sekä kertoa, onko ilmoittanut kilpailunjohtajalle häiriöstä. Kaikissa tapauksissa 

on kuvattava bridgetilaisuus, tapahtuman kulku sekä ilmoitettava siihen osalliset henkilöt. 

Jos kyseessä on ulkomaisen kilpailun tai bridgetilaisuuden tapahtuma, ilmoituksen on sisällettävä kahden 

edellisen momentin mukaiset tiedot. Lisäksi ilmoituksen on sisällettävä tieto siitä, onko tapaus ilmoitettu 

kyseisen maan bridgeliitolle mahdollisia toimenpiteitä varten. 

3 § 

Komiteamenettelyn käynnistäminen. Komitean on annettava joko kirjeitse tai sähköpostilla, jos henkilö on 

antanut siihen suostumuksen, 4. luvun 2 §:n tarkoittama ilmoitus tiedoksi asianosaiselle ilmoittajan nimeä 

mainitsematta ja häneltä on pyydettävä kirjallista vastinetta vähintään neljäntoista (14) päivän määräajan 

kuluessa uhalla, että ellei vastinetta anneta, asia voidaan kuitenkin ratkaista. Komitea voi perustellusta 

pyynnöstä myöntää lisäaikaa. Määräajan jälkeen saapunut vastine on kuitenkin otettava huomioon, ellei asiaa 

ole ratkaistu ennen vastineen saapumista. Jos asianosainen osoittaa, että hän ei ole saanut vastinepyyntöä 

niin, että hänellä on kohtuullinen vastaamisaika, on häneltä pyydettävä uudelleen vastine. Tällöin asia 
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voidaan ratkaista silloin annetun määräajan kuluttua tai vastineen saavuttua, jos se saapuu ennen määräajan 

päättymistä. 

Vastinepyyntöön ei kirjata ilmoituksen tekijän nimeä, jos ilmoituksen on tehnyt yksityishenkilö. 

Harkintansa mukaan komitea voi sallia asian käsittelyssä lisäkirjelmien vaihdon tai muun näytön esittämisen. 

Jos käsittelyssä tulee ilmi seikkoja, joita ei aikaisemmin ole saatettu tutkinnan kohteen tietoon, komitean on 

ilmoitettava ne hänelle kirjallisesti ja hänelle on varattava kohtuullinen aika vastaselityksen antamiseen. 

4 § 

Parin rike bridgelain 2007 pykälää 73 vastaan. Bridgelain 2007 pykälä 73 määrittelee sallitut menetelmät 

tietojen vaihdolle partnerien kesken. Tämän bridgelain kohdan rikkominen on yksi ankarimmin 

rangaistavista bridgelain rikkomuksista.  

Henkilön, joka epäilee paria 73 § vastaisesta rikkomuksesta, tulee kertoa epäilyksistään yksityisesti joko 

kilpailunjohtajalle tai kurinpitokomitean puheenjohtajalle. Epäilyn tulee pohjautua joko omaan havaintoon 

laittomasta kommunikaatiosta tai sen sopimisesta tai useissa jaoissa tapahtuneisiin systemaattisiin onnistu-

neisiin ratkaisuihin, joita ei voi bridgellisesti perustella. Perusteet epäilyille tulee toimittaa kirjallisina.  

Kilpailunjohtajan ja kurinpitokomitean puheenjohtajan on raportoitava asia edelleen lakitoimikunnan 

puheenjohtajalle.  

Lakitoimikunta käsittelee asian kokouksessaan ja päättää, aletaanko asiaa tutkia. Mikäli toimikunta päättää, 

ettei asiaa tutkita, lakitoimikunta tuhoaa kaikki sille asiasta toimitetut dokumentit ja käsittely päättyy. Pää-

töksestä ei tiedoteta lakitoimikunnan ulkopuolelle.  

Mikäli lakitoimikunta päättää tutkia asiaa, tutkintapäätöksestä tiedotetaan pelkästään Liiton puheenjohtajalle. 

Lakitoimikunta voi käyttää tutkinnassa mitä tahansa Suomen lakien mukaista asiallista tutkintamenettelyä.  

Mikäli lakitoimikunnan tutkinta päätyy siihen, ettei bridgelain 2007 pykälää 73 ole rikottu, lakitoimikunta tu-

hoaa kaikki tutkintaan liittyvät dokumentit ja käsittely päättyy. Päätöksestä tiedotetaan Liiton puheenjohta-

jalle.  

Mikäli lakitoimikunta päätyy tutkinnassaan siihen, että bridgelain 2007 pykälää 73 on rikottu, päätelmälle 

tulee olla perusteena vähintään vahva näyttö siitä, mitä luvatonta tietoa on vaihdettu. Suotavaa olisi myös, 

että olisi näyttö siitä, miten luvatonta tietoa on vaihdettu. Lakitoimikunta laatii tutkinnastaan raportin ja 

toimittaa sen kurinpitokomitean käsiteltäväksi. Raportin jatkokäsittely etenee normaalin kurinpitomenettelyn 

mukaisesti. Raportti ei sido kurinpitokomiteaa. Komitea harkitsee itsenäisesti sekä rikkomuksen olemassa-

olon että mahdollisen seuraamuksen. 

5 § 

Muu sopimaton tietojen vaihto. Joukkuekilpailussa joukkueen parit eivät saa millään menetelmällä antaa 

toisilleen tietoa pelattavista tai pelatuista jaoista ennen ottelun päättymistä. Tämän määräyksen tahallinen 

rikkominen johtaa kurinpitomenettelyyn siten, kuin säännöstön 4. luvun 4 §:ssä määrätään. Myös jaon 

yksityiskohtien tai lopputuloksen paljastaminen muille kilpailun osanottajille on sopimatonta tietojen 

vaihtoa, mikäli nämä eivät vielä ole pelanneet jakoa. 

Muuhun sopimattomaan tietojen vaihtoon rinnastetaan myös erikseen mainitsemattomat tavat päästä perille 

vastustajan tai partnerin korteista sellaisella tavalla, jota bridgelain henki ei salli. Vastustajan korttien 

luvattomalla katsomisella tarkoitetaan tahallista korttien katsomista tai yritystä katsoa ne. 

Jos katsoja antaa keskinäiseen sopimukseen perustuvalla tavalla pelaajalle tietoa tämän vastustajan korteista 

tai muusta ei-sallitusta seikasta, sovelletaan sekä pelaajaan että katsojaan kurinpitomenettelyä siten, kuin 

säännöstön 4. luvun 4 §:ssä määrätään. 

6 § 

Kurinpitokomitean päätös. Kurinpitokomitean on annettava kurinpitoasiassa päätös ilman aiheetonta viivy-

tystä. Päätös on toimitettava kirjallisena sille henkilölle tai taholle, jota päätös koskee. Henkilön suostu-



Kurinpitosäännöstö, hyväksytty SBL:n syyskokouksessa 22.11.2015 
 

10 

 

muksella päätös voidaan toimittaa myös siten, kuin laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa on 

säädetty. Kirjeenä toimitetun päätöksen katsotaan saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, ellei 

vastaanottokuittauksella tai muulla luotettavalla tavalla toisin osoiteta. 

Päätöksen on sisällettävä 

a) perustiedot tutkitusta tapahtumasta ja toimivallasta,  
 

b) tapahtuman ja ilmoituksen kuvaus ja selostus epäillystä rikkomuksesta,  
 

c) selostus tutkittavan menettelyn tekijän komitean selvityspyyntöön antamasta vastineesta sekä 

mahdollisesta lisäselvityksestä ja vastaselityksestä,  
 

d) komitean ratkaisu perusteluineen,  
 

e) muutoksenhakuosoitus sekä  
 

f) asian käsittelyyn osallistuneiden komitean jäsenten tai varajäsenten nimet.  

Päätös on kirjoitettava siten, että a-, b- ja d-osat eivät sisällä salassa pidettävää tietoa. 

Muutoksenhakuosoituksessa on mainittava muutoksenhakuelimen nimi, osoite, sähköpostiosoite tai internet-

osoite sekä voimassa oleva määräaika, jonka kuluessa muutosta on haettava. 

Komitean puheenjohtajan on allekirjoitettava päätöslauselma. Mikäli asian käsittelyyn on osallistunut 

puheenjohtajan sijasta komitean valitsema tilapäinen puheenjohtaja, tämä allekirjoittaa päätöksen. 

7 § 

Kurinpitokomitean päätös annetaan kirjallisena Liiton hallitukselle muutoksenhakuajan päätyttyä tai pää-

töksen saajan ilmoitettua, että hän ei hae tuomioon muutosta. Liiton hallitus merkitsee 7 §:ssä kuvatun 

päätöksen a-, b- d- ja f-osat pöytäkirjaan ilmoitusasiana. Edellä mainitut päätöksen osat ovat julkisia. Jos 

päätösasiakirjoihin sisältyy henkilökohtaisia tai salassa pidettäviä tietoja, päätöksestä tehdään erikseen 

julkinen versio, joka ei sisällä näitä tietoja. 

Jos langettavaan päätökseen ei ole haettu määräajassa muutosta, sen julkinen tapahtumaseloste, perusteluosa 

ja seuraamuslauselma kilpailukiellosta, edustuskiellosta, toimitsijakiellosta ja MP-kilpailunjohtajan oikeuk-

sien menetyksestä julkistetaan asianosaisen nimi mainiten Liiton nettisivuilla ja Bridge-lehdessä. Mikäli 

päätökseen on haettu muutosta eikä muutoksenhakuelin kumoa tuomiota, vastaavat tiedot julkistetaan, kun 

muutoksenhakuelin on antanut ratkaisunsa. 

Rangaistukseksi määrätyn huomautuksen tai varoituksen tapahtumaseloste julkistetaan Liiton nettisivuilla ja 

Bridge-lehdessä. Selostuksessa ei mainita huomautetun tai varoitetun nimeä eikä julkisteta sellaisia tietoja, 

joiden perusteella se voitaisiin päätellä. 

Kurinpitokomitean päätös astuu voimaan muutoksenhakuajan päätyttyä tai päätöksen tietoonsa saaneen 

ilmoitettua kirjallisesti, että hän ei hae päätökseen muutosta. 

5. luku Muutoksenhaku 

1 § 

Kurinpitokomitean päätökseen ei saa hakea muutosta siltä osalta, joka koskee bridgelaissa määritellyn 

rikkomuksen tapahtumista, kun päätös koskee bridgelaissa kiellettyä pelillistä menettelyä.  

Kurinpitolautakuntaa voi pyytää oikaisemaan päätöksen, jos päätöksessä on ilmeinen menettelyvirhe tai jos 

on ilmeistä, että asiassa saatu uusi selvitys vaikuttaa asian ratkaisuun. Oikaisupyyntö on tehtävä 30 päivän 

kuluessa komitean päätöksen tiedoksi saamisesta. Komitea päättää, ottaako se asian uuteen käsittelyyn. 

Oikaisupyyntöön annettuun kielteiseen käsittelypäätökseen voi hakea muutosta, jos oikaisuvaatimuksen 

peruste on menettelyvirhe. Komitea voi itse oikaista päätöksensä. 

2 § 
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Kurinpitokomitean päätökseen seuraamuksen määräämisestä voi hakea muutosta Urheilun oikeusturva-

lautakunnalta. Valitus on tehtävä Urheilun oikeusturvalautakunnan määräämässä ajassa ja sen määräämällä 

tavalla. Kurinpitokomitean päätökseen seuraamuksen määräämisestä voi pyytää oikaisua kuten tämän luvun 

1 §:ssä määrätään. Komitea voi itse oikaista päätöksensä. 

3 § 

Tämän luvun 1 ja 2 § eivät rajoita asianosaisen oikeutta turvautua asiassa muihin lain turvaamiin muutoksen-

hakukeinoihin. 

4 § 

Suomen Bridgeliiton päätösvaltainen kokous voi anomuksesta muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi määrä-

tyn kilpailukiellon määräaikaiseksi siten kuin 3. luvun 4 §:ssä määrätään. 

6. luku Voimaantulo ja säännöstön muuttaminen 

1 § 

Tämä kurinpitosäännöstö tulee voimaan, kun Suomen Bridgeliiton kokous on sen hyväksynyt ja Liitto sekä 

sen jäsenkerhot ovat tehneet sääntöihinsä tarvittavat muutokset. Liiton on ilmoitettava näin määräytynyt 

voimaantulopäivä internetsivuillaan ja Bridge-lehdessä sekä lähinnä seuraavassa jäsenkirjeessä. 

2 § 

Vuoden 2008 kurinpitomääräykset ovat voimassa, kunnes tämä säännöstö tulee voimaan. 

3 § 

Säännöstöä voidaan Liiton hallituksen, jäsenkerhon tai kurinpitokomitean aloitteesta muuttaa muotoon, 

jonka Liiton kokous hyväksyy. Liiton hallitus valmistelee aloitteiden perusteella muutosesitykset. 

Ennen muutokset käsittelevää Liiton kokousta Liiton hallituksen valmistelemat muutosehdotukset on toimi-

tettava jäsenkerhoille ja niille on annettava mahdollisuus esittää kantansa niihin säännöstön kohtiin, joihin 

Liiton hallitus ehdottaa muutoksia. Jos jäsenkerhot esittävät muutoksia Liiton hallituksen esitykseen, Liiton 

hallituksen on käsiteltävä esitykset ja lähetettävä lopullinen esityksensä jäsenkerhoille Liiton kokouksen 

käsittelyä varten. 


