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Vuoden 2015 kilpailukalenteri uudistuu 

Vuoden 2015 kilpailukalenteri rakennetaan kokonaan uudelle pohjalle. Kalenteri 

rakennetaan tasapainoisemmaksi ja kilpailut sijoitetaan siihen mahdollisimman 

tasaisesti, niin koon kuin maantieteellisenkin jaon perusteella.  

 

Ensisijaisesti kalenteriin on sijoitettu liiton järjestämät arvokilpailut. Liitolla jo joitain vuosia 

kalenterissa ollut Rally sarja saa seurakseen uuden Grand Slam sarjan. Sarjojen uudistuksella 

pyritään palvelemaan laajempaa pelaajakuntaa ja kasvattamaan kilpailujen kokoa.  

Kun Rally- sarja säilyy suunnattuna aloittelevammille pelaajille (pieni jakomäärä, hidas tahti, 

tasoituslaskenta) tuodaan Grand Slam – sarja taas palvelemaan hieman kokeneempia kilpapelaajia. 

Uudessa 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. 

Kummassakin sarjassa on neljä osakilpailua, joiden tulokset vaikuttavat kokonaistilanteeseen. 

Laskentamalli on molemmissa sarjoissa sama, mutta Rallyssa säilyy kaksien tulosten laskentamalli, 

jossa kokonaistilanteeseen kirjautuu paremman sijoituksen tulos.   

Osakilpailujen järjestämisoikeudet jaetaan hallituksen päätöksellä hakemusten perusteella. 

Kilpailukalenteri täytetään ensin näiden kilpailujen osalta ja tämän jälkeen sijoitetaan kalenteriin 

niiden kerhojen MP kilpailut, jotka eivät sarjojen osakilpailuja järjestä.   

Pienempien kilpailujen osalta otetaan uudeksi mahdollisuudeksi järjestää yhteisiä ns. SIMULTAANI 

mestaripistekilpailuja. Tämän uskotaan tuovan mielenkiintoa niidenkin kerhojen 

mestaripistekilpiluihin, joidenka pelaajamäärät ovat laskeneet. On toivottavaa, että kerhot miettivät 

jo etukäteen oman kilpailunsa kehittämismahdollisuuksia ja mahdollisia kerhoja joiden kanssa voi 

omat kilpailunsa järjestää samanaikaisesti (maantieteellinen välimatka on tietysti oltava tuntuva). 

Valmistelussa on myös uudistus mestaripisteiden jakamismalliin. Sen uskotaan tulevan voimaan 

1.1.2015 alkaen. Perusajatus muutoksessa on se, että jatkossa mestaripisteet jaettaisiin aina 

suhteutettuna pelattujen jakojen määrään. Hallitus työstää vielä tarkempaa linjausta asiassa. Tavoite 

on saada mestaripistejako oikeudenmukaisemmaksi. 
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Yleistä 

 2 erillistä sarjaa 

 sarjassa 4 osakilpailua, jonka järjestävät kerhot, joille kilpailut on myönnetty 

 kaikkien osakilpailujen tulokset lasketaan kokonaiskilpailuun 

 molemmissa sarjoissa on sama kokonaiskilpailun laskentatapa 

 pisteet suhteutetaan pelaajamäärään kertoimella 

 

Kokonaistilanteen pisteenlasku 

Kaikki osallistujat saavat osallistumispisteet.  

Kahdeksan parasta saavat myös sijoituspisteitä osallistumispisteiden lisäksi. 

Pisteet määräytyvät ensimmäisen osakilpailun pelaajamäärän mukaisesti niin, että ne 

kerrotaan aina osallistujamäärän suhteella  

Esim: 

ensimmäisessä 40 paria ja seuraavassa 45 paria  

45/40= 1,125 kerroin on siis   1,13  

ensimmäisessä 50 paria ja seuraavassa 38 paria  

38/50= 0,76 kerroin on siis  0,76  

 

 

ENSIMMÄISEN KIERROKSEN PISTEET (kerroin 1) 

 

Osallistumispisteet:  3 

 

Sijoituspisteet: 

  1.  12 (on siis 15 jne.) 

  2.  10 

  3.  8 

  4.  6 

  5.  4 

  6.  3 

  7.  2 

   8.  1 
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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 

 Rally-sarjassa pisteet tulevat paremman sijoituksen mukaan 

 

Kokonaispottiin kerätään sarjoista kiinteä maksu pelaajaa kohden sisällytettynä pelimaksuun  

 

 Rally:   2€ (juniorit 1€) 

 Grand Slam:  3€ (juniorit 1,5€) 

 

Kokonaispotti jaetaan viimeisen osakilpailun jälkeen viiden parhaan kokonaiskilpailun 

pelaajan (henkilökohtainen sijoitus) kesken.  

 

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.    

 

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€ 
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Rally-sarja 2015      

 pelataan vähintään 40 jakoa kohtuullisella tai hitaahkolla pelitahdilla 

 pelataan semibarometrina tai täysbarometrina, aloituspaikat siidataan 

 2-3 jakoa / kierros 

 lasketaan tasoitettu ja tasoittamaton tulos 

 palkinnot molempien sarjojen kolmelle parhaalle 

 Kerho saa jakaa halutessaan erikoispalkintoja ja lisäpalkintoja, ne eivät kuitenkaan saa laskea 

peruspalkintoja. 

 parempi tulos lasketaan mukaan kokonaiskilpailuun ja sen mukaan jaetaan myös 

mestaripisteet 

 pelimaksu 20€ / pelaaja juniorit – 50% 

RALLYN PELIMAKSU JA SEN JAKAUTUMINEN, sekä tieto mahdollisista muista kuluista 

 20 € 

 Kokonaispotti 2,0€ / pelaaja  1,0€ / juniori 

 Kilpailunjohto  3,5€ / pelaaja   1,75€ / juniori 

 SBL  3,5€/ pelaaja  1,75€ / juniori 

 Palkinnot   vähintään 40 % pelimaksusta (ilman potin 2€ = 18€) 

 Jakojentekopalkkio 0,25€ / jako 

  

ESIMERKKI 20 pöydällä 4 juniorilla 

 Kulut: 

 Kokonaispotti 156€  

 Kilpailunjohto  273€ 

 SBL  273€ 

 Palkinnot   562€ vähintään (jaetaan molempien sarjojen 3:lle parhaalle) 

 Jakojentekopalkkio 80€ (320 x 0,25€) 

 Lisäksi *muut kulut kuten vuokrat ja brikkahenkilö 

 yhteensä:  1344€ 

 Pelimaksut:  1560€ 

  Muihin kuluihin* jää  216€ 
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Grand Slam - sarja 2015      

 pelataan 60 jakoa reippaalla pelitahdilla (ajannäyttökello pakollinen) 

 pelataan täysbarometrina ja aloituspaikat siidataan 

 vähintään 4 jakoa / kierros 

 lasketaan tulos normaalisti parikilpailulaskennalla 

 Kerho saa jakaa halutessaan erikoispalkintoja ja lisäpalkintoja, ne eivät kuitenkaan saa laskea 

peruspalkintoja. 

 mestaripisteet jaetaan liiton normaalin kaavan mukaan [muutos tulossa: jakomääräkerroin) 

 pelimaksu 25€ / pelaaja juniorit – 50% 

 

GRAND SLAM PELIMAKSU JA SEN JAKAUTUMINEN, sekä tieto mahdollisista muista kuluista 

 25 € 

 Kokonaispotti 3,0€ / pelaaja  1,5€ / juniori 

 Kilpailunjohto  3,5€ / pelaaja   1,75€ / juniori 

 SBL  3,5€/ pelaaja  1,75€ / juniori 

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

 Jakojentekopalkkio 0,25€ / jako 

  

ESIMERKKI 20 pöydällä 4 juniorilla 

 Kulut: 

 Kokonaispotti 234€  

 Kilpailunjohto  273€ 

 SBL  273€ 

 Palkinnot   686,4 € vähintään (jaetaan kerhon haluamalla tavalla  

   3-5 parhaalle parille) 

 Jakojentekopalkkio 140€ (560 x 0,25€) 

 Lisäksi *muut kulut kuten vuokrat ja brikkahenkilö  

 yhteensä:  1606,4€ 

 Pelimaksut:  1950€ 

 Muihin kuluihin* jää  343,6€ 

SBL:n kilpailusarjat vuonna 2015 

  RALLY GRAND SLAM 
 

SBL:n kilpailusarjat vuonna 2015 

RALLY 

GRAND SLAM 



 

6 

Kilpailujen järjestäjän oikeudet, velvollisuudet  

 Järjestävä kerho vastaa kilpailunjärjestelyistä ja sitoutuu hankkimaan tapahtumiin 

mahdollisimman paljon pelaajia 

 Kilpailujärjestelyjen on oltava parhaalla mahdollisella tasolla 

 Kerho sitoutuu tekemään kilpailusta jutun Bridge Lehteen ja liiton verkkosivuille (+ 

kuvamateriaali) 

 SBL tarjoaa molempien sarjojen osakilpailujen järjestäjälle ilmaisen sisäsivun mainoksen 

Bridge Lehteen (kerhon on itse toimitettava materiaali ajoissa) sekä julkaisee kerhon 

toimittamaa ennakkomainosmateriaalia liiton verkkosivuilla 

 

Kilpailun järjestämisoikeuden hakeminen 

 SBL on sijoittanut molempien sarjojen osakilpailut kalenteriin 

 SBL:n hallitus myöntää osakilpailujen pito-oikeuden hakemusten perusteella 

 Kirjalliset hakemukset toimitetaan sähköisesti toiminnanjohtaja Hulda Ahoselle elokuun 

2014 loppuun mennessä 

 Hakemuksessa tulee näkyä mitä osakilpailua haetaan (myös vaihtoehtoiset mahdollisuudet), 

mikäli kerholle sopii mikä tahansa osakilpailu, on tämänkin hyvä näkyä hakemuksessa 

 

JÄRJESTÄMISVIIKONLOPUT  
(kerho järjestää myös muut MP kilpailunsa samana viikonloppuna) 

  RALLY  GRAND SLAM 

 I   3.1.2015  I   21.2.2015 

 II  2.5.2015  II  25.7.2015 SBL järjestää Hangossa 

 III 8.8.2015  III 29.8.2015 

 IV 5.12.2015  IV 28.11.2015 

 

 

      MAHTAVAA PELIVUOTTA 

      2015 

         odotellessa 
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