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11. SM-Swiss IMPs-parikilpailu 2018
Kilpailun paikkajako ja pelaaminen
SM-Swiss IMPs parikilpailu pelataan 7.–8. heinäkuuta Vantaalla Energia Areenalla. Kilpailu on
sääntöjen mukaisesti avoin kaikille SBL:n jäsenkerhojen jäsenille sekä muiden WBF:n alaisten liittojen
pelaajille.
Pelaaminen tapahtuu ns. vihreä hissi -systeemiä käyttäen. Ensimmäisen kierroksen vastustaja siidataan
29.5.2018 julkaistun arvopistelistan mukaan. Kilpailussa pelataan 4 jakoa kierroksella, kaikkiaan 84-88
jakoa. Kilpailussa kohdataan noin 40 % pareista. Lisätietoja kilpailun peluutuksesta löytyy SBL:n
kilpailumääräysten luvusta 5.1.
Kilpailun tulokset lasketaan IMP’s-across-the-field -menetelmällä eli tulos verrataan kaikkiin saman
jaon tuloksiin ja lasketaan parin saavuttamat IMP-pisteet yhteen.

Kilpailua koskevia määräyksiä
Pelaajat
Tupakointi ja alkoholin käyttö pelitiloissa on kielletty eikä pelaaja saa esiintyä pelialueella selkeästi
alkoholin vaikutuksen alaisena. Pelaaja ei myöskään saa poistua pelialueelta tupakoidakseen tai
käyttääkseen alkoholia ennen kierroksen päättymistä. Kierros katsotaan päättyneeksi kun kaikki
kierroksella pelattavaksi tarkoitetut jaot on pelattu ja kilpailunjohtaja on antanut luvan poistua
pelialueelta.
Pelitiloissa SAA olla tänä vuonna mukana virta päällä oleva kännykkä, jonka tulee olla
ÄÄNETTÖMÄLLÄ. Puhelimen kanssa EI saa poistua pöydästä kesken kierroksen, eikä sitä saa katsoa
jakojen välillä. Hakulaitteita tai muita elektronisia laitteita ei ilman kilpailunjohtajan lupaa saa olla
päällä pelitiloissa.
Mikäli pelaaja rikkoo näitä sääntöjä (käyttää alkoholia, puhelin soi tai piippaa, ottaa puhelimen mukaan
poistuessaan pöydästä kesken kierroksen tms.), määrätään parille pisterangaistus, joka on -6 IMP
jokaista täyttä pöytää kohden. Tässä säännössä ei ole varoituksia, vaan rangaistus määrätään heti
ensimmäisestä rikkeestä.

Pelaajien kännykän käyttö on sallittu tulostarkistuksen ja seuraavan kierroksen paikkahaun
sujuvoittamiseksi ja tämä sääntö on kilpailunjohdon ja järjestäjän tekemä poikkeus
normaalisääntöön. Jokaisen kierroksen tulokset tulevat viimeistään 15 minuutin kuluttua viimeisen
merkinnän syöttämisestä nettiin tarkastettavaksi. Tarkistusliuskat tulevat myös seinälle alekerran
pukuhuonekäytävälle. Seuraavan kierroksen aloituspaikkansa voi tarkistaa netistä omasta
tuloskohdastaan, jonne ne syötetään heti paikkojen selvittyä.
Katsojat
Katsojat eivät saa tupakoida tai käyttää alkoholia pelisalissa eikä heillä saa olla mukanaan pelisalissa
virta päällä olevia kännyköitä, hakulaitteita tai muita elektronisia laitteita.
Kilpailunjohtaja voi antaa luvan laitteiden, esimerkiksi kameran, käyttöön.
Postiosoite
Suomen Bridgeliitto ry
c/o Timo Sairanen
Rautatienkatu 40 as 4
90120 Oulu

Kotisivu
www.bridge.fi
Sähköposti
office@bridgefinland.fi
Puhelin
0408407271

Pelitila
Bridge Areena
Hiomotie 10
00380 Helsinki
(Pitäjänmäki)

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RY
Kilpailunjohtaja voi kieltää katsojia tuomasta muita tavaroita pelisaliin.
Katsoja, joka rikkoo näitä sääntöjä, poistetaan kilpailunjohtajan päätöksen perusteella joko pelisalista
tai pelialueelta, eikä hän saa palata pelisaliin tai pelialueelle ilman kilpailunjohtajan lupaa. Tämä
rajoitus voi koskea korkeintaan kyseistä kilpailua. Rajoitus koskee kilpailunjohtajan päätöksen
mukaisesti joko käynnissä olevaa istuntoa, kyseistä pelipäivää tai koko kilpailua kokonaisuudessaan.
Rajoituksen ajallinen kesto on kilpailusta poistettavalle katsojalle ilmoitettava.

Muutoksenhakukomitea (jury)
Pekka Viitasalo, pj
Anni Mäkelä
Clas Nyberg
Esteellisyystapauksissa jury täydentää itse itseään. Muutoksenhakumaksu on 40 €.

Mestaripisteet
Mestaripisteet jaetaan MP-taulukon mukaan (kaksipäiväisen kilpailun korotuksella) sekä 50 % SMkorotuksella.

Palkinnot
Kolme parasta paria palkitaan mitaleilla.
Kolme parasta paria saa kilpailumaksunsa takaisin.
Kilpailussa jaetaan myös kierrospalkintoja.

Siidaus
Ensimmäisen kierroksen vastustaja siidataan 29.5.2018 julkaistun arvopistelistan mukaan. Parit
järjestetään arvopistesumman mukaiseen jonoon. Tämä jono jaetaan kahteen yhtä pitkään jonoon ja
jonojen ensimmäiset eli suurimman AP-summan parit kohtaavat ja niin edelleen. Parittoman
pöytänumeron NS-pari kuuluu ylemmän puolikkaan jonoon ja parillisen pöytänumeron NS-pari on
alemman puolikkaan pari.
Mikäli kilpailuun ilmoittautuu pariton määrä pareja, on ensimmäisen kierroksen lepo viimeiseksi
ilmoittautuneella parilla. Tässä tapauksessa kilpailuun voidaan ottaa mukaan jälki-ilmoittautunut pari.
Mikäli kilpailuun tulee jälki-ilmoittautumisia ja/tai poisjääntejä ei siidausta suoriteta uudelleen. Jos
kilpailussa on pariton määrä pareja, siirretään lepovuoron pari poisjääneen parin paikalle. Poisjäännin
aiheuttama lepovuoro tulee parille, jolle siidaus on antanut kyseisen parin vastustajaksi. Jos
poisjääntejä on useita, täytetään paikat siinä järjestyksessä, jossa kilpailunjohtaja saa ne tietoonsa.
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