
SM joukkuekilpailu 2014 Semifinaali 

Kilpailumääräykset 
 

1. Otteluissa pelataan 20 jakoa puoliaikalaskennalla. Puoliajalla voi vaihtaa joko avoimeen tai 

suljettuun huoneeseen uuden parin. Ottelupisteet lasketaan WBF:n taulukon mukaan. 

2. Kaikissa otteluissa pelataan samat jaot. Pareista lasketaan myös ns. Butler laskenta, joka 

julkaistaan myöhemmin. Jakotaulut jaetaan ottelukierroksen jälkeen joukkueille. 

3. Puoliajan peliaika on 1 tuntia 20 minuuttia. Jos peliaika ylitetään enintään 5 minuutilla, 

kumpaakin myöhästynyttä joukkuetta rangaistaan ½ ottelupisteen menetyksellä. Peliajan 

ylityksestä enintään10 minuutilla rangaistus on 1 ottelupisteen menetys, tämän jälkeen 

rangaistusasteikko on 5 minuuttia ja 1 ottelupiste. Myöhästymisrangaistukset määrätään 

puoliajoittain. Mikäli joukkueen pelaaja myöhästyy puoliajan tai ottelun alussa korkeintaan 

5 minuuttia seuraa siitä ½ ottelupisteen rangaistus. Mikäli myöhästyminen on 5-10 

minuuttia, on rangaistus1ottelupiste, tämän jälkeen rangaistusasteikko on 5 minuuttia ja 

ottelupiste kuitenkin niin että 20 min. myöhästyneen pelaajan joukkue tuomitaan 

hävinneeksi ja joukkue saa ottelusta 0 pistettä. Kun joukkue tuomitaan hävinneeksi sen 

vastustaja saa ottelupisteet seuraavan kaavan mukaan mahdollisimman edullisesti: 

a. 13 ottelupistettä 

b. Keskiarvon pelaamistaan muista otteluista kilpailun aikana. 

c. Hävinneeksi tuomitun joukkueen vastustajien saamien pisteiden keskiarvon 

4. Otteluohjelmassa ensin mainittu joukkue on ”kotijoukkue” jolla on oikeus asettaa pelaajansa 

paikoilleen vasta sen jälkeen kun vastustajajoukkue on asettunut paikoilleen. Toisella 

puoliajalla kotijoukkue istuu paikoillaan (voi tietenkin vaihtaa uuden parin tilalle) ja 

vierasjoukkue vaihtaa pöytiä. (mikäli vierasjoukkue vaihtaa sen jatkava pari vaihtaa pöytää. 

HUOM! HUM- systeemiä pelaavan parin joukkue on aina vierasjoukkue molemmilla 

puoliajoilla. 

5. Jos pelaajat sijoittavat korttinsa korttikotelon vääriin taskuihin ja sen takia jako muissa 

pöydissä pelataan alkuperäisestä poikkeavassa muodossa, kumpaakin pöydässä ollutta 

virheeseen syyllistynyttä joukkuetta rangaistaan puolen (1/2) ottelupisteen menetyksellä / 

kerta. 

6. Vapaavuorossa oleva pelaaja ei saa seurata oman joukkueen peliä. Kierroksen pelit jo 

päättänyt pelaaja ei saa seurata vielä käynnissä olevaa ottelua toisella pöydällä, ellei tämän 

pöydän kumpikin pari anna siihen lupaa.  

7. Ottelun tulos on laskettava muualla kuin pelitiloissa, jos jokin ottelu on vielä kesken. 

8. Mahdolliset protestit on jätettävä viimeistään 30 min. päättyneen kierroksen jälkeen 

lomakkeella jonka saa kilpailunjohtajalta. Protestimaksu on 20 euroa.  

9. Joukkueitten paremmuusjärjestys määräytyy saavutettujen ottelupisteiden mukaan. 

Tasatuloksissa ratkaisee: 1.) keskinäisen ottelun IMP:t, tai jos ne on tasan 2.) Netto-imp 

pisteiden mukaan tai jos ne ovat tasan 3.) IMP-kvootin mukaan tai jos ne ovat tasan 4.) 



pelaamalla 4 jaon pudotuspeli tai jos se päättyy tasan 5.) arvalla. Mestaripistejakelu on 

seuraava: 1.) 2 MP 2.) 1 MP 

10. Tupakanpoltto peli ja WC-tiloissa on kielletty. Alkoholijuomien (myös keskioluen) 

vieminen pelitiloihin on kielletty. Kännykät on pidettävä suljettuina pelitiloissa kierroksen 

aikana. Tämän säännön rikkomisesta joukkuetta rangaistaan kahden ottelupisteen 

menetyksellä. 

11. Edellä olevan lisäksi kilpailussa noudatetaan Bridgelakia sekä SBL :n yleisiä 

kilpailumääräyksiä. 
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