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OHJEISTUS KILPAILUNJOHTAJIA VARTEN MESTARIPISTEIDEN JAKAMISESTA KOTIMAISISSA 
MESTARIPISTEKILPAILUISSA ESIMERKKEINEEN 
Suomen Bridgeliiton Kilpailutoimikunta 14.1.2015 
 

1. Yleistä 
 
Tämä ohjeistus on tarkoitettu kilpailunjohtajien avuksi heidän laskiessaan mestaripisteiden 
jakamista kotimaisissa mestaripistekilpailuissa. (Perusteellisempi selvitys mestaripisteiden 
jakamisesta kotimaisissa mestaripiste- ja SM-kilpailuissa löytyy SBL:n Kilpailumääräyksien 
sivuilta 13–18 sekä kilpailumääräysten liitteistä 4, 4a,4b,4c ja 4d.) Mestaripistekilpailusta 
jaettavat mestaripisteet on jaettava kahden desimaalin tarkkuudella normaaleja 
pyöristyssääntöjä käyttäen. 
 
Mestaripisteiden jakamiseen (kertoimeen) vaikuttavat seuraavat asiat: 
 
a) KILPAILUSSA PELUUTETTU JAKOMÄÄRÄ. (Jakomääräkerroin, johon verrataan, riippuu 

siitä, onko kyseessä ns. lyhyt mestaripistekilpailu vai normaalipituinen 
mestaripistekilpailu), 

b) KILPAILUN YKSIPÄIVÄISYYS/MONIPÄIVÄISYYS, 
c) KILPAILUMUOTO (mm. henkilökohtainen kilpailu ja istunto/sessionkilpailu), sekä 
d) KILPAILUN ERITYISMÄÄRÄYKSET (SM-kilpailut, Suomen Cup, Rally-sarja, Grand Slam -

sarja, nettikilpailut).  
 
1.1. Mestaripisteiden jakamisen perussäännöt 

Kotimaiset mestaripistekilpailut jaetaan kahdenlaisiin kilpailuihin: ns. lyhyihin ja 
normaalipituisiin mestaripistekilpailuihin. Lyhyiden mestaripistekilpailujen 
vertailujakomäärä on 30, normaalipituisten mestaripistekilpailuiden 
vertailujakomäärä on 40 jakoa. Perusperiaate on, että ensin katsotaan SBL:n 
Kilpailumääräysten osana julkaistusta liitteesta 4 (myös 4a, 4b, 4c, ja 4d) 
mestaripisteiden jakaminen kyseisessä kilpailussa, ja  
 
A) mikäli mestaripistekilpailussa pelataan vähemmän kuin vertailujakomäärä, tulee 
mestaripisteitä jakaa kertoimella pelattu jakomäärä/vertailujakomäärä.  
 
B) Mikäli kilpailussa pelataan enemmän jakoja kuin vertailujakomäärä, niin 1) ns. 
lyhyissä mestaripistekilpailuissa ei jaeta sen enempää mestaripisteitä kuin 
mestaripistetaulukon mukaan jaetaan 30 jaon kilpailussa, 2) mikäli kyseessä on 
normaalipituinen mestaripistekilpailu, niin 2a) mikäli kilpailussa pelataan jakoja 40-
48, ei kilpailussa jaeta sen enempää mestaripisteitä kuin mestaripistetaulukon 
mukaan jaetaan 40 jaon kilpailussa, 2b) mikäli kilpailussa pelataan enemmän kuin 48 
jakoa, tulee mestaripisteitä jakaa kertoimella pelattu jakomäärä/48. HUOM! 
Yksipäiväisestä kilpailusta EI saa jakaa ilmanSBL:n kilpailutoimikunnan erillistä 
päätöstä enempää kuin 1,5-kertaiset mestaripisteet. (Tämän kertoimen 
saavuttamiseksi on pelattava yhden päivän kilpailussa vähintään 72 jakoa.) 
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1.2. Monipäiväiset kilpailut 

Monipäiväisessä kilpailussa pitää pelata riittävä määrä jakoja päivässä. 
Kaksipäiväisessä tapahtumassa jakoja tulee olla vähintään 70. Kolmen tai useamman 
päivän kilpailussa päivittäisen jakomäärän tulee olla yli 35. Aloitus- tai päätöspäivän 
pienempi jakomäärä on sallittu, jos kokonaisjakomäärä on riittävä. Kaksipäiväisestä 
kilpailusta MP:tä skaalataan kertoimella 1,5 ja kolmepäiväinen kilpailu skaalataan 
kertoimella 1,8. Neljä tai useampipäiväisen kilpailun skaalauskerroin kasvaa 
0,2/päivä. Monipäiväisissä kilpailuissa ei käytetä jakomäärän lisäkerrointa, ellei 
kilpailun kokonaisjakomäärä jaettuna pelipäivillä niihin oikeuta (yli 48 jakoa). 
 

1.3. Eri kilpailumuodot 
Kilpailumääräysten liitteestä 4 löytyy tarkemmat ohjeet parikilpailun, 
joukkuekilpailun ja henkilökohtaisen kilpailun mestaripisteiden jakamiselle. 
 

1.4. Muutamia erityishuomioita 
1) Henkilökohtaisessa kilpailussa mestaripisteitä jaetaan parikilpailun 

mestaripistetaulukkoa käyttäen kertoimella 0,6. 
2) Normaaleissa mestaripistejoukkuekilpailuissa jaetaan mestaripisteitä neljän 

pelaajan mukaan, ellei toisin ole määrätty, ts. viiden pelaajan joukkueelle jaetaan 
mestaripisteitä kertoimella 4/5 ja kuuden pelaajan joukkueelle kertoimella 4/6. 

3) Normaaleissa netissä pelattavissa mestaripistekilpailuissa jaetaan mestaripisteitä 
kertoimella 0,5.  

4) Istunto/sessionkilpailussa jaetaan mestaripisteitä sekä yksittäisistä 
istunnoista(sessioneista) kertoimella 0,6 että kokonaiskilpailusta kertoimella 0,6. 

 
2. Erityismääräykset   
Joihinkin kilpailuihin on omat erityismääräyksensä joita on noudatettava. Tällaisia kilpailuita 
ovat mm. SM-kilpailut, Suomen Cup -kilpailu, Rally-sarjan osakilpailut ja Rally-sarjan 
kokonaiskilpailu, Grand Slam -sarjan osakilpailut ja Grand Slam -sarjan kokonaiskilpailu ja 
nettipelaamisen erityismääräykset. 
 
3. Ulkomaiset kilpailut 
Ulkomaisista kilpailuista jaetaan mestaripisteitä SBL:n kilpailumääräysten liitteen 4 
määräysten mukaisesti. 
 
4. Esimerkkejä erilaisista mestaripistekilpailuista  
4.1. 7 pöydän parikilpailu, 52 jakoa. 

Käytetään parikilpailun mestaripistetaulukkoa. Koska jakoa peluutetaan yli 48, tulee 
kertoimeksi 52/48 = 1,08. (Kertoimena voi käyttää joko tarkkaa murtolukua 52/48 tai 
desimaalilukua kahden desimaalin tarkkuudella, kunhan kilpailunjohtaja käyttää 
samaa kerrointa kaikkiin skaalattaviin mestaripisteisiin.) 
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4.2. 16 pöydän Warm Up -parikilpailu, 24 jakoa. 
Käytetään parikilpailun mestaripistetaulukkoa. Koska jakoja peluutetaan alle 30, 
tulee kertoimeksi 24/30 = 0,8.  
 

4.3. 20 pöydän kaksipäiväinen joukkuekilpailu, ensimmäisenä päivänä 32 jakoa ja 
toisena päivänä 40 jakoa.  
Käytetään joukkuekilpailun mestaripistetaulukkoa. 1) Kilpailussa keskimäärin 
(32+40):2 jakoa eli 36 jakoa per päivä. Lasketaan kerroin 36/40 =0,9. 2) Koska 
kilpailussa pelataan yli 70 jakoa, tulee kilpailuun kerroin 1,5 kilpailun 
kaksipäiväisyydestä. 3) Lopullinen kerroin on siis 0,9 x 1,5 =1,35. 
 

4.4. 16 joukkueen joukkuekilpailu, 49 jakoa. 
Käytetään joukkuekilpailun mestaripistetaulukkoa. Koska jakoja peluutetaan yli 48, 
tulee kertoimeksi 49/48 = 1,02. 

 
4.5. 11½ pöydän IMP-parikilpailu, 46 jakoa. 

Käytetään parikilpailun mestaripistetaulukkoa. Koska jakojen lukumäärä on välillä 
40–48, on kerroin 1. 
 

4.6. 8 pöydän henkilökohtainen kilpailu, 62 jakoa. 
Käytetään henkilökohtaisen kilpailun mestaripistetaulukkoa. (Tämä on siis 
parikilpailun mestaripistetaulukko kerrottuna 0,6:lla). Koska jakoja peluutetaan yli 
48, tulee kertoimeksi 62/48 = 1,29. 
 

4.7. Kaksipäiväinen istuntokilpailu, jossa pelataan 4 eri istuntoa. Ensimmäisessä 
istunnossa 7 pöydällistä pelaajia, toisessa 8, kolmannessa 9 ja neljännessä 9½ 
pöydällistä. Kussakin istunnossa pelataan 16 jakoa. 
1) Lasketaan kullekin istunnolle mestaripisteet. A) peluutettujen jakojen mukaan 

kertoimeksi tulee 16/30 = 0,53. B) Kukin istuntokilpailu kerrotaan vielä 
kertoimella 0,6. C) Lopulliseksi kertoimeksi tulee 0,53 x 0,6 = 0,32. 

2) Lasketaan koko kilpailun kerroin. A) Keskimäärin pelaajia on ollut 8½ pöydällistä 
ja jakoja on pelattu 48. Kertoimeksi tulee 1. B) Koko kilpailu kerrotaan vielä 
kertoimella 0,6. Lopulliseksi kertoimeksi tulee 0,6. 
   

4.8. 13½ pöydän iltakilpailu, IMP-parikilpailu, 52 jakoa. 
Koska kyseessä on iltakilpailu, ei kilpailusta jaeta enempää mestaripisteitä, vaikka 
kilpailussa pelattaisiin yli 30 jakoa. Kerroin on siis 1. 

 
 
Lisäohjeistusta asiaan antaa tarvittaessa SBL:n Kilpailutoimikunnan pj Mauri Saastamoinen, 
maurisaastamoinen@hotmail.com 050 57 47 557 
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