Suomen Bridgeliiton hallitus 6/2017.
SUOMEN BRIDGELIITON JÄSENKERHOJEN VÄLISEN JOUKKUEKILPAILUSARJAN SÄÄNNÖT

JOHDANTO
Suomen Bridgeliitto (jatkossa SBL) on järjestänyt jäsenkerhojen välisen joukkuekilpailusarjan vuodesta
2017 alkaen. Kyseistä joukkuekilpailusarjaa kokonaisuudessaan kutsutaan Bridgeliigaksi.
Bridgeliiga on kolmiportainen. Kaksi ylintä sarjaa, Bridgeliiga ja I divisioona, suuntautuvat
kilpailubridgeen ja alin sarja, II divisioona, suuntautuu harrastebridgeen pelin sosiaalisuutta painottaen.
Kilpailun järjestelyistä vastaa SBL:n hallitus tai, hallituksen niin päättäessä, kilpailusarjan järjestelyjä
varten valittu työryhmä. SBL:n hallitus voi myös nimetä kilpailun järjestelyjä varten kilpailuvastaavan.
Kilpailun säännöt ovat kaksiosaiset. Ne koostuvat Kilpailusäännöistä ja Kilpailuohjeesta. Kilpailusäännöt
määräävät kilpailusarjan järjestämisen ja peluuttamisen yleiset periaatteet, Kilpailuohje puolestaan
täydentää ja tarkentaa Kilpailusääntöjä.
Kilpailusäännöt, samoin kuin niiden muutokset, vahvistetaan SBL:n hallituksen kokouksessa.
Kilpailunjärjestäjä tai hänen edustajansa (käytännössä kilpailusarjan kilpailuvastaava) julkaisee ennen
kunkin kilpailukauden alkua Kilpailuohjeen, joka sisältää tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat määräykset
ilmoittautumisajasta ja -tavasta, kulloinkin käytettävissä olevista pelipaikoista, pelien
alkamisajankohdasta (sekä pelien alkamispäivämäärästä ja käytettävissä olevista viikonpäivistä kuin
myös pelien tarkasta alkamisajankohdasta), pelimaksun suuruudesta, voittopisteiden jakamisesta ja
ilmoittamisesta sekä kaikista sellaisista kilpailusarjan järjestämisen suhteen tarpeellisista asioista, joita
Kilpailusäännöissä ei ole riittävän tarkasti määritelty. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä tai hänen
edustajansa antaa kilpailusarjan kestäessä lisäohjeita kilpailun järjestelyistä.

BRIDGELIIGAN KILPAILUSÄÄNNÖT
1§
Kilpailujen järjestämisoikeus
Bridgeliiga on Suomen Bridgeliiton kilpailu, jonka kilpailunjärjestäjänä toimii Suomen Bridgeliitto.
2§
Kilpailunjohto
Bridgeliigassa kilpailunjohtajana toimii kahdella ylimmällä tasolla kilpailunjärjestäjän tai hänen
edustajansa nimeämänä MP-tason kilpailunjohtaja. II divisioonassa kilpailunjohtajana voi toimia
myös kerhokilpailunjohtaja. II divisioonassa on tuomitsemistilanteissa oltava mahdollisuus olla
puhelimitse yhteydessä MP-tason kilpailunjohtajaan.
3§
Muutoksenhakukomitea
Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä tai hänen edustajansa voi päättää, että Bridgeliigan kahdelle
ylimmälle tasolle valitaan jury, jossa juryn puheenjohtaja mukaan lukien on oltava vähintään kolme
jäsentä. Esteellisyystapauksissa jury täydentää itse itsensä.
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Mikäli joukkue on tyytymätön juryn antamaan tuomioon, seuraava muutoksehakuaste on Suomen
Bridgeliiton Lakitoimikunta.
Kilpailunjärjestäjä tai hänen edustajansa voi myös päättää, että tuomiotilanteissa konsultoidaan
tarvittaessa Suomen Bridgeliiton pääkilpailunjohtajaa, ja jurya ei nimetä millekään Bridgeliigan
tasolle. Tällöinkin seuraava muutoksenhakuaste on Suomen Bridgeliiton Lakitoimikunta.
4§
Bridgeliigassa noudatettavat Suomen Bridgeliiton päätökset
a) Bridgeliigassa noudatetaan Vuoden 2017 Kilpailubridgen lakia sekä kaikkia niitä Suomen
Bridgeliiton päätöksiä, jotka koskevat kyseisen bridgelain käyttöä Suomessa.
b) Bridgeliigassa noudatetaan Suomen Bridgeliiton systeemipolitiikkaa kuitenkin sillä varauksella,
että Bridgeliigan II divisioonassa HUM-systeemien käyttö on yksiselitteisesti kielletty.
c) Bridgeliigassa noudatetaan Suomen Bridgeliiton Alert-säännöstöä.
d) Bridgeliigassa noudatetaan muilta osin Suomen Bridgeliiton Lakitoimikunnan päätöksiä, mutta
ns. psyykkisiä tarjouksia ei Bridgeliigan II divisioonan tason otteluista raportoida.
e) Bridgeliigassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Bridgeliiton kurinpitomääräyksiä
tai kurinpitosäännöstöä.
f) Mikäli säännöissä ei muuta lue, noudatetaan Bridgeliigassa SBL:n liiton kokouksen kulloinkin
vahvistamia Kilpailumääräyksiä.
5§
Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhoilla.
Kukin SBL:n jäsenkerhon jäsen saa edustaa yhden joukkuekilpailusarjan aikana ainoastaan yhtä
jäsenkerhonsa joukkuetta.
Joukkuekilpailusarjaan osallistuvat joukkueet edustavat sitä SBL:n jäsenkerhoa, jonka jäseniä
osallistujat ovat.
Kaikkien joukkueen jäsenten on oltava saman jäsenkerhon jäseniä. Kuitenkin Bridgeliigan alimmalla
tasolla eli II divisioonassa, mikäli joukkuetta ei muutoin ole mahdollista saada kootuksi, on
piirivalvojan luvalla mahdollista peluuttaa joukkueessa pelaajaa, joka ei ole kyseisen kerhon jäsen.
Yksittäinen jäsenkerho saa osallistua joukkuekilpailusarjaan alimmalla tasolla eli II divisioonaan
kuinka monella joukkueella tahansa, mutta kahdella ylimmällä tasolla eli I divisioonassa ja liigatasolla
jäsenkerhoa voi edustaa ainoastaan yksi joukkue kerrallaan per sarjataso.
6§
Joukkueen kokoaminen
Joukkueen/joukkueiden kokoamisesta Bridgeliigaan on vastuussa kukin jäsenkerho.
7§
Joukkueen nimi
Kukin jäsenkerho päättää joukkueen nimestä. Kunkin joukkueen nimestä on kuitenkin selvittävä,
mitä kerhoa joukkue edustaa.
8§
Joukkueen hajoaminen
Kukin jäsenkerho kokoaa joukkueen uudelleen seuraavaa Bridgeliigaa varten.
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9§
Bridgeliigaan osallistuvien joukkueiden jakaminen eri tasoille
Bridgeliigaan osallistuvat joukkueet jaetaan eri tasoille joukkueiden edellisvuoden pelimenestyksen
perusteella. Bridgeliiga on kolmetasoinen: edellisvuoden tulosten perusteella liigatasolla pelaa 6
joukkuetta ja I divisioonassa maksimissaan 2x6 joukkuetta maantieteellisesti jaetuissa lohkoissa.
II divisioonan lohko- ja joukkuemäärä päätetään vuosittain kilpailusarjaan ilmoittautuneiden
joukkueiden lukumäärän ja maantieteellisen jakauman perusteella.
Kullakin SBL:n jäsenkerholla saa olla ainoastaan yksi joukkue liigatasolla ja yksi joukkue I
divisioonassa. Mikäli jäsenkerholla on siirtymissääntöjen perusteella seuraavalle kaudelle kaksi
paikkaa liigatasolle tai I divisioonaan, on sen luovuttava toisesta paikastaan. II divisioonassa saa
yksittäisellä jäsenkerholla olla kuinka monta joukkuetta hyvänsä.
10§
Joukkueen pelaajien lukumäärä
Yksittäisen joukkueen pelaajien lukumäärää ei ole rajoitettu.
11§
Pelaajien pelaamisrajoitukset
Yksittäinen pelaaja edustaa yhden kilpailukauden aikana pääsääntöisesti ainoastaan yhtä oman
jäsenkerhonsa joukkuetta. Pelaaja voi siirtyä bridgeliigakauden aikana alemman sarjatason
joukkueesta ylemmän sarjatason joukkueeseen, mutta ei päinvastoin. Toisin sanoen II divisioonan
pelaaja voi siirtyä pelamaan oman kerhonsa joukkueeseen I divisioonaan tai liigatasolle, ja I
divisioonan joukkueesta liigatasolle, mutta mikäli pelaaja on pelannut liigatasolla, ei hän saa saman
bridgeliigakauden aikana pelata oman kerhonsa joukkueessa muilla sarjatasoilla, ja mikäli pelaaja on
pelannut I divisionassa, ei hän saa saman kauden aikana pelata II divisioonassa.
II divisioonassa yksittäinen pelaaja saa kuitenkin piirivalvojan luvalla edustaa yksittäisessä tai
useammassa ottelussa muuta SBL:n jäsenkerhon joukkuetta, mikäli kilpailua ei muutoin saada
läpivietyä ilman yhden tai useamman ottelun luovuttamista.
Ks. myös pelaajien pelaamisrajoituksista 12§ Siirtymissäännöt.
12§
Siirtymissäännöt
Sarjaportaiden siirtymissäännöt: liigasta putoaa I divisioonaan kaksi joukkuetta. I divisioonasta
nousee kunkin lohkon voittaja liigatasolle. I divisioonan kummastakin lohkosta putoaa huonoiten
menestynyt joukkue II divisioonaan.
Kummankin I divisioonan toiseksi huonoiten menestynyt joukkue pelaa I divisioonassa
pysymisestään nousukarsinnassa yhdessä II divisioonan lohkovoittajien kanssa. II divisioonan
lohkovoittajat pelaavat noususta I divisioonaan, ja I divisioonan kaksi joukketta pelaavat pysymisestä
I divisioonassa.
Liiga- tai I divisioonatasolla pelanneet jäsenkerhon jäsenet eivät saa pelata nousukarsinnassa, ellei
kyse ole sellaisesta I divisioonan joukkueesta, joka on pudonnut I divisioonasta nousukarsintaan.
13§
Pelattavat jakomäärät eri Bridgeliigan tasoilla
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Liigatasolla yhdessä ottelussa pelataan 32 jakoa, I divisioonassa 28 ja II divisioonassa 24 jakoa. Mikäli
II divisioonassa on niin paljon osallistuvia joukkueita, että on tarpeen peluuttaa lyhyempiä otteluita,
voidaan II divisioonassa peluuttaa minimissään 12 jaon otteluita.
Nousukarsinnassa peluutetaan minimissään 8 jaon otteluita.
Bridgeliigassa voidaan peluuttaa tätä lyhyempiä otteluita ainoastaan kilpailunjärjestäjän tai hänen
edustajansa erillisellä ohjeistuksella.
14§
Kilpailussa jaettavat mestaripisteet ja palkinnot
Kilpailussa jaetaan voittopisteitä seuraavasti: liigatasolla kustakin ottelusta jaetaan
voittajajoukkueelle 160 vp eli 40 vp per voittajajoukkueen pelaaja, tasapelistä 20 vp per pelaaja, I
divisioonassa 80 vp eli 20 vp per voittajajoukkueen pelaaja, tasapelistä 10 vp per pelaaja ja II
divisioonassa (24 jaon otteluista) 40 vp eli 10 vp per voittajajoukkueen pelaaja, tasapelistä 5 vp per
pelaaja.
Mikäli II divisioonassa peluutetaan lyhyempiä kuin 24 jaon otteluita, jaetaan yksittäisistä otteluista
voittopisteitä seuraavasti: 20 jaon otteluista 32vp per voittajajoukkue, 16 jaon otteluista 28vp per
voittajajoukkue, 14 jaon otteluista 24vp per voittajajoukkue ja 12 jaon otteluista 20vp per
voittajajoukkue.
Kerho ilmoittaa voittopisteiden jakamisen. Yksittäinen pelaaja ei voi saada enemmän kuin
neljänneksen otteluiden voittopisteistä.
Lisäksi jaetaan sijoituspisteitä seuraavasti: Liigan voittajajoukkueen pelaajille 5,0 MP per pelaaja,
toiseksi sijoittuneelle joukkueelle 3,0 MP per pelaaja ja kolmanneksi sijoittuneelle 1,5 MP per
pelaaja, I divisioonassa kunkin lohkon voittajajoukkueelle 3,0 MP per pelaaja ja toiseksi sijoittuneelle
joukkueelle 1,0 MP per pelaaja sekä II divisioonassa kunkin lohkon voittajajoukkueelle 1,0 MP per
pelaaja ja toiseksi sijoittuneelle joukkueelle 0,5MP per pelaaja.
Menestymisestä nousukarsinnoissa palkitaan seuraavasti: nousukarsinnan voittajajoukkueen
pelaajille 1,5 MP per pelaaja sekä kaikki muut nousijajoukkueet 0,5MP per pelaaja.
Kerho ilmoittaa voittopisteiden jakamisen.
Ylläolevat sijoituspisteet ja nousukarsinnoissa jaettavat mestaripisteet pätevät, mikäli joukkueessa
on 4-6 pelaajaa. Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kuusi pelaaja, on jaettavia sijoituspisteitä
maksimissaan 6 kertaa per pelaajalle jaettavat sijoituspisteet. Jos joukkueessa on yli kuusi pelaajaa,
saa kerho jakaa sijoituspisteet ilmoittamallaan tavalla, mutta lisämestaripisteitä ei kuuden pelaajan
yli menevältä osalta jaeta.
Lisäksi, jotta pelaaja olisi oikeutettu saamaan nousukarsintakilpailusta mestaripisteitä, on hänen
pelattava vähintään kolmannes nousukarsintakilpailussa pelatuista jaoista.
Koko kerhokilpailusarjan voittajajoukkueelle luovutetaan kilpailusarjan lopuksi voittajan diplomi,
jossa mainitaan heidän edustamansa SBL:n jäsenkerhon nimi.
15§
Voittajan selvittäminen
Bridgeliigan kaikilla tasoilla lasketaan sijoitusten määräytyminen samalla tavalla.
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Uusintaottelua ei käydä muutoin kuin Bridgeliigan liigatason voitosta. Mikäli Bridgeliigan liigatason
voittajan selvittämiseksi joudutaan järjestämään uusintaottelu, se järjestetään 4 jaon mittaisena ja
pelataan välittömästi liigan viimeisen ottelun jälkeen. Mikäli tämäkään uusintaottelu ei tuo
joukkueiden välille eroa, toistetaan se voittajan selvittämiseksi niin monta kertaa kuin on tarpeen.
Muut sijoitukset Bridgeliigan eri tasoilla määräytyvät Suomen Bridgeliiton Kilpailumääräysten
mukaisella tavalla; sijoitusten paremmuuden ratkaisee 1) ottelupisteet, 2) keskinäinen ottelu, 3)
keskinäisen ottelun ollessa tasan paremmuuden ratkaisee kaikkien otteluiden yhteenlaskettu plusja miinusimppien erotus, sekä 4) tämänkin ollessa tasan kaikkien IMP-pisteiden kvootti. 5) Mikäli
myös kvootti on sama, sijoituksen ratkaisee arpa.
Mikäli useampi kuin kaksi joukkuetta päätyy Bridgeliigan päättyessä tasaottelupisteisiin,
menetellään seuraavasti; Mikäli kolme joukkuetta on Bridgeliigan päättyessä päätynyt samaan
ottelupistemäärään, tarkastellaan ensisijaisesti 1) joukkueiden keskinäisiä otteluita. Joukkueiden
keskinäisen sijoituksen ratkaisee tällöin a) joukkueiden keskinäisistä otteluista saamat ottelupisteet,
b) mikäli nämä ovat tasan kahden joukkueen kesken, sirrytään seuraavaksi tarkastelemaan
joukkueiden keskinäistä ottelua jne. Mikäli kaikki kolme joukkuetta ovat saavuttaneet myös
keskinäisistä otteluista saman ottelupistemäärän, ratkaisee seuraavaksi joukkueiden keskinäisistä
otteluista saamien plus- ja miinusimppien erotus, ja mikäli tämäkin on tasan, joukkueiden
keskinäisten otteluiden IMP-pisteiden kvootti, 2) mikäli vielä kaiken tämän tarkastelun jälkeen
tilanne on tasan, ratkaisee seuraavaksi joukkueiden kaikista otteluista yhteenlaskettujen plus- ja
miinusimppien erotus, sekä 3) tämänkin ollessa tasan kaikkien IMP-pisteiden kvootti.
16§
Peliaika
Kilpailunjärjestäjä tai hänen edustajansa antaa tarvittaessa tarkempia ohjeistuksia kunkin
bridgeliigatason yksittäisten kilpailujen peliajoista, riippuen kunkin ottelun jakomääristä.
17§
Myöhästymisrangaistukset
Mikäli pelaajat eivät saa pelattua kierrosta loppuun sille varatun ajan puitteissa, seuraa tästä
sanktioita seuraavasti: a) myöhästymisen ollessa 0–5 minuuttia seurauksena on kilpailunjohtajan
antama varoitus hitaasta pelaamisesta, b) myöhästymisen ollessa 5–10 minuuttia seurauksena on
puolen ottelupisteen rangaistus hitaasta pelaamisesta, c) myöhästymisen ollessa 10–20 minuuttia
seurauksena on yhden ottelupisteen rangaistus hitaasta pelaamisesta, d) myöhästymisen ollessa 20–
30 minuuttia seurauksena on kahden ottelupisteen rangaistus hitaasta pelaamisesta, e)
myöhästymisen ollessa yli puoli tuntia seurauksena on kolmen ottelupisteen rangaistus hitaasta
pelaamisesta.
Maksimirangaistus hitaasta pelaamisesta on kolme ottelupistettä per ottelu.
Mikäli pelaaja saapuu myöhästyneenä pelipaikalle, kilpailunjohtaja saa tuomita pelaajalle
menettelytaparangaistuksena huomautuksen, varoituksen tai maksimissaan joukkuetta koskevan
puolen ottelupisteen tai kokonaisen ottelupisteen myöhästymisrangaistuksen.
Myöhästynyttä pelaajaa odottamaan joutuneen joukkueen peliaika alkaa odottamaan joutuneiden
pelaajien pelipöydässä vasta siitä, kun pelaaminen tosiasiallisesti alkaa.
Myöhästyneen joukkueen peliaika alkaa tässäkin pelipöydässä samaan aikaan kuin kaikilla muilla
joukkueilla.
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Kilpailunjohtaja saa harkintansa mukaan lieventää tässä lueteltuja sanktioita, mutta ei saa
harkintansa mukaan niitä koventaa.
Tarkoituksenmukaiseksi katsoessaan kilpailunjohtajalla on myöhästymistapauksissa oikeus
keskeyttää pelaaminen ja antaa joukkueelle (tai joukkueille) ainoastaan varoitus hitaasta
pelaamisesta . Mikäli sama tilanne toistuu Bridgeliigan aikana, on kilpailunjohtajan kuitenkin toisella
kerralla annettava vähintään yhden ottelupisteen rangaistus hitaasta pelaamisesta. Mikäli
pelaaminen keskeytetään, lasketaan tällöin ottelutulos ainoastaan pelatuista jaoista käyttäen
ottelun alkuperäistä ottelupisteskaalaa.
18§
Ottelun siirtäminen
Ottelun siirtäminen ei ole mahdollista ilman kilpailunjärjestäjän tai hänen edustajansa erillistä lupaa.
19§
Ottelun luovuttaminen
Ottelu tuomitaan luovutetuksi, jos
a) joukkue ei saavu lainkaan pelipaikalle,
b) joukkueen pelaaja/pelaajat saapuu/saapuvat pelipaikalle yli tunnin myöhässä,
c) joukkue ilmoittaa kieltäytyvänsä pelaamasta,
d) joukkueen katsotaan kieltäytyneen pelaamasta,
e) joukkue tai joku sen pelaajista kieltäytyy jatkamasta pelaamista kesken ottelun, tai
f) joukkueen tai jonkun sen pelaajista katsotaan kieltäytyneen jatkamasta pelaamista kesken
ottelun.
20§
Luovutetun ottelun tuomitseminen
Mikäli ottelu katsotaan luovutetuksi, tuomitaan ottelun tulokseksi 13–0 kuitenkin siten, että a)
mikäli voittajaksi tuomitun joukkueen keskimääräinen ottelupistekeskiarvo Bridgeliigassa muita
joukkueita vastaan on korkeampi kuin 13, tai b) hävityksi tuomitun joukkueen vastustajien
keskimääräinen ottelupistekeskiarvo tätä kyseistä joukkuetta vastaan pelattaessa on suurempi kuin
13, valitaan tällöin voittajaksi tuomitun joukkueen ottelupisteiksi ottelusta heille edullisin
vaihtoehto.
Mikäli kyseessä on keskeytetty ottelu, lasketaan lisäksi vertailtavissa olevien, molemmissa pöydissä
pelattujen jakojen kokonaisIMP-erotus ja lasketaan tästä kokonaisIMP-erotuksesta ottelutulos
käyttäen WBF:n vahvistamaa ottelupisteskaalaa siten, että ottelutulosta laskettaessa siirrytään aina
suuremman jakomäärän voittopisteskaalaan vertailukelpoisten jakojen lukumäärän kasvaessa
ottelussa yhdellä yli WBF:n taulukon ilmoittaman jakojen lukumäärän. Minimissään käytetään 4 jaon
ottelupisteskaalaa. Keskeytetyn ottelun ottelutulos valitaan, jos se on voittajaksi tuomitulle
joukkueelle kaikkein edullisin vaihtoehto.
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