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Hangon Bridgeviikko 19.–28.7.2019 
Perinteinen Hangon Bridgeviikko järjestetään heinäkuun viimeisellä viikolla. Kilpailuohjelma on pienin 

muutoksin sama kuin vuonna 2018. Hanko Cup -kilpailuun on ilmoittauduttava torstaihin 18.7. kello 21 

mennessä. Muihin kilpailuihin ilmoittautuminen on tehtävä Bilboon viimeistään kello 18 kilpailua 

edeltävänä päivänä. Tämän jälkeen voit vielä ilmoittautua kilpailunjohtajille, jotka tekevät parhaansa 

ottaakseen teidät mukaan kilpailuun. Good Morning Hanko -kilpailuihin ei ole ennakkoilmoittautumista. 

Kilpailumuodot 

Welcome to Hanko  –parikilpailu 
Perjantai 19:00 12 €/pelaaja WarmUp Pelipaikka Ravintola Maret 

Kilpailumuoto 

Lähtölaukaus Hangon viikolle. Rento noin 22 jaon parikilpailu Ravintola Maretissa. Osallistumisoikeus 

kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Tarjolla 0,7 x MP-taulukon pisteet ja palkintojenjako heti kilpailun 

päätyttyä. Kilpailu kuuluu Good Morning Hanko -kilpailusarjaan. 

 

Hanko Cup 

Lauantai 11:00 15 €/pelaaja Kultataso I Session 

 15:00 (12 €/pelaaja) Kultataso II Session 

Sunnuntai 10:00 15 €/pelaaja Kultataso III Session 

 14:00 (12 €/pelaaja) Kultataso IV Session 

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan neljä erillistä (kaksi lauantaina ja kaksi sunnuntaina) 21–24  jaon osakilpailua joiden 

henkilökohtainen yhteistulos ratkaisee v. 2018 Hanko Cupin voittajan. Kokonaistulosta laskettaessa 

osakilpailuissa voi pelata eri partnereiden kanssa, mutta pelaajan täytyy osallistua kaikkiin neljään 

osakilpailuun.  

Jos pari keskeyttää, on siitä ilmoitettava kilpailunjohtoon heti osakilpailun päättymisen jälkeen. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä.  

Kilpailumaksu on 15 € /pelaaja / päivä, jos pelaa saman partnerin kanssa molemmat osakilpailut. 

Mikäli pelaa päivän osakilpailut eri partnerin kanssa, pelimaksu on 12 € / pelaaja / osakilpailu. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 18.7. kello 21:00 mennessä. Keskeytykset ja parin 

vaihtamiset on ilmoitettava kilpailunjohtoon. II, III ja IV -istunnoille ilmoittautuvat vain uudet parit. 

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan siten että jokaisen osakilpailun voittajapari saa stipendin. Loput palkintosummasta 

(palkinnot 40 % pelimaksuista) jaetaan kokonaiskilpailun tulosten mukaan. Hanko Cupissa palkitaan myös 

paras B-pelaaja (10MP). Jokainen osakilpailu on myös oma MP-kilpailunsa, joista saa mestaripisteitä 

kertoimella 0,4 x taulukko. Kokonaiskilpailusta jaetaan mestaripisteet voimassa olevien ohjeiden mukaan. 
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Tulokas Cup 

Lauantai 11:15 8 €/pelaaja kaikki mukaan 

 13:50 Jakoanalyysi ja kahvi 

Sunnuntai 10:15 8 €/pelaaja kaikki mukaan 

 12:50 Jakoanalyysi ja kahvi 

Kilpailumuoto 

Tulokas Cup on uusi kilpailu, joka on tarkoitettu bridgeuraansa aloittaville pelaajille. Tämä kilpailu on 

erinomainen tilaisuus tulla kokemaan Hangon Bridgeviikon tunnelma. Kilpailussa pelataan 16 jakoa helppoa 

ja mukavaa aloittelijatason bridgeä. Kilpailun jaot on analysoitu suomalaisen huippupelaajan toimesta. 

Kilpailun jälkeen käydään keskustelua jaoista kahvikupposen äärellä. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus on kaikilla bridgen pelaamista aloittelevilla pelaajilla, joilla on korkeintaan 1 MP.  

Kilpailumaksu on 8 € /pelaaja / päivä sisältäen kahvituksen. Jos pelaaja haluaa osallistua myös iltapäivän 

Hanko Cupiin, niin silloin osallistuminen maksaa 10 €. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun osallistuvilta toivotaan ennakkoilmoittautumista.  

Palkinnot 

Tuotepalkintoja. 

 

Suomen Cup finaali 
Sunnuntai 18:00 32 €/joukkue SM-taso 

Kilpailumuoto 

Yksi 32 jaon ottelu puoliaikalaskennalla. Joukkueiden keskinäinen imp-erotus ratkaisee voittajan. 

 

Good Morning Hanko (ja Good Morning Hanko -sarja) 

Ma - to aamuina 10:30 12 €/pelaaja WarmUp  

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan 22 jaon parikilpailu rennolla otteella. Joka aamu on uusi itsenäinen kilpailu, josta 0,7 x 

taulukon MP:t. Sarjassa lasketaan osallistujien neljän parhaan osakilpailun %-tulokset yhteen.  Kilpailut 

päättyvät noin kello 14:00. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Kilpailumaksu on 12 € /pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Sarjan kilpailuihin ei ole ennakkoilmoittautumista. 

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan heti kilpailun päätyttyä. Jokaisesta pelimaksusta maksetaan 1 euro GMH-sarjan 

stipendeihin. Sarjan stipendit jaetaan perjantaina sarjan päätyttyä. 
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Parikilpailu 

Maanantai  15:00 15 €/pelaaja Kultataso  

Kilpailumuoto 

Kilpailu on tavallinen parikilpailu. Kilpailu pelataan kahdessa istunnossa. Jakomäärä 34-38 jakoa. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Kilpailumaksu on 15 € /pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 21.7. kello 18:00 mennessä. 

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä. Palkinnot jaetaan tiistaina viimeistään imp’s cross kilpailun tauolla. 

 

imp’s-cross-the-field -parikilpailu 

Tiistai 15:15 15 €/pelaaja Kultataso Swiss 

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan 8 kierrosta á 5 jakoa vihreä hissi periaatteen mukaisesti (95 % Swiss). Ensimmäinen 

kierros on arvottu. Jokaisen parin tulos verrataan kaikkiin muiden pöytien tuloksiin ja niistä saadut IMP-erot 

lasketaan yhteen. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Kilpailumaksu on 15 € /pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 22.7. kello 18:00 mennessä. 

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä. Palkinnot jaetaan keskiviikkona ennen joukkuekilpailun alkua. 

 

Joukkuekilpailu 
Keskiviikko 15:00 120 €/joukkue Kultataso Vihreä hissi 

Torstai 15:00 --- Kultataso Vihreä hissi + Finaalit 

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan ensin Round Robin (RR), jossa on yhdeksän kierrosta kuuden jaon otteluita vihreän 

hissin periaatteella. RR:n jälkeen joukkueet jaetaan sijoitusten mukaan neljän joukkueen finaaliryhmiin. 

Keskiviikkona pelataan 7 kierrosta. Torstaina pelataan RR:n kaksi viimeistä kierrosta ja finaalit. RR:n ja 

finaalien välissä on noin ½ tunnin järjestelytauko. 

A-finaali 

RR:n sijoilla 1.–4. pelaavat A-finaalissa. RR:n pisteet eivät siirry A-finaaliin. Joukkueet pelaavat 12 jaon 

pudotuspelit ja 12 jaon sijoitusottelut. RR:n voittaja saa valita vastustajan pudotuspeliin. RR:ssä 

korkeamman sijoituksen saaneet joukkueet ovat ”kotijoukkueita” (mutta kts. SBL:n systeemipolitiikka 

HUM-systeemiä pelaavien joukkueiden osalta). Mestaripisteitä jaetaan 1,5 x taulukon pisteet. 

B-finaali 

RR:n sijoilla 5.-8. olevat joukkueet pelaavat toisiaan vastaan yksinkertaisen sarjan kahdeksan jaon otteluita. 

RR:ssä saavutetut pisteet tulevat joukkueille mukaan. B-finaalin voittajalle 1.0 MP. 

C-finaali 

RR:n sijoilla 9.-14. olevat joukkueet pelaavat toisiaan vastaan kolme kierrosta vihreää hissiä kahdeksan jaon 

otteluilla. RR:ssä saavutetut pisteet tulevat joukkueille mukaan. C-finaalin voittajalle 0.8 MP. 
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D-finaali 

RR:n sijoilla 15.-22(24). olevat joukkueet pelaavat toisiaan vastaan kolme kierrosta vihreää hissiä kahdeksan 

jaon otteluilla. RR:ssä saavutetut pisteet tulevat joukkueille mukaan. D-finaalin voittajalle 0.6 MP. 

E-finaali 

Tarvittaessa finaaleja järjestetään lisää. Järjestelyt ovat kuten D-finaalissa. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 23.7. kello 18:00 mennessä. 

Palkinnot 

Joukkuekilpailun palkinnot jaetaan ennen perjantain iltakilpailuja. 

 

Parikilpailu (joukkiksen sivukilpailut) 

Keskiviikko  15:15 15 €/pelaaja Hopeataso  

Torstai  15:15 15 €/pelaaja Hopeataso 

Kilpailumuoto 

Kilpailu on tavallinen parikilpailu. Sivukilpailu pelataan, mikäli tunti ennen kilpailun alkamisaikaa on 

vähintään kuusi pöytää ilmoittautunut. Kilpailun palvelutaso on kultataso, mutta muista Hangon kilpailuista 

poiketen, näissä parikilpailussa saattaa olla pelaava kilpailunjohtaja. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä. Kilpailumaksu on 15 € /pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen pelipäivänä kello 14:15 mennessä. 

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä. Keskiviikon kilpailuiden palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä. Torstain palkinnot 

jaetaan ennen perjantain iltakilpailua. 

 

 

Veteraanien SM-parikilpailu  

Perjantai 10:00 20 €/pelaaja SM-taso Ikäraja 70 vuotta. 

Kilpailumuoto 

Kilpailu pelataan tavallisella parikilpailun laskennalla. Kilpailu pelataan yksipäiväisenä ilman karsintaa. 

Ennakkoilmoittautuminen on pakollista. Kilpailunjohtaja valitsee kilpailulle sopivan pelimuodon sääntöjen 

määräämällä tavalla. Kilpailussa pelataan noin 36-40 jakoa. Kilpailun osallistujat ehtivät osallistumaan illan 

mixed-parikilpailuun. 

Osallistuminen 

Osallistumisoikeus on SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä, jotka kilpailuvuonna täyttävät ainakin 70 vuotta. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 25.7. kello 18:00 mennessä. 

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä. Kilpailusta jaetaan SM-mitalit. Mestaripisteitä jaetaan 50 %:n 

korotuksella. 

 

  



 SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RY 

 

Mixed-parikilpailu 

Perjantai 16:30  15 €/pelaaja Kultataso 

Kilpailumuoto 

Parikilpailu, jossa parin muodostaa nais- ja miespuolien pelaaja.  

Osallistuminen 

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 15 € / pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 25.7. kello 18:00 mennessä. 

Palkinnot 

Kilpailussa jaetaan stipendejä. Palkinnot jaetaan kilpailun jälkeen pelipaikalla. 

 

Salamana Laiffiksi, semibarometri 

Lauantai 11:00 15 €/pelaaja Semibarometri 

Kilpailumuoto 

Uusi kilpailu, jossa myös kierrosvoitoista palkitaan mestaripisteillä. Vain voitto käy, jaettu voitto ei 

ole mitään. Jos voitat kaikki 24 kierrosta, saat palkinnoksi 1000 MP. 

Osallistuminen  

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 15 € / pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 26.7. kello 18:00 mennessä. 

Palkinnot 

Kilpailussa jaetaan stipendejä. Palkinnot jaetaan kilpailun jälkeen pelipaikalla. 

 

B- SM parikilpailu 
Lauantai 11:00 20 €/pelaaja SM-taso 
Kilpailumuoto 

Kilpailu pelataan normaalilla parikilpailulaskennalla noin 42-48 jakoa riippuen pöytämäärästä. Kilpailussa on 

2-3 sessiota. 

Osallistuminen 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki MP-kilpailuoikeuden omaavat pelaajat, joiden mestaripisteet ovat alle 10 

MP:tä edellisen vuodenvaihteen ( 2018-2019 ) mestaripistelistalla. B-SM parikilpailun aiemmin voittanut 

henkilö ei voi osallistua uudestaan. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 26.7. kello 18:00 mennessä. 

Palkinnot 

Kolmelle ensimmäiselle parille jaetaan liiton mitalit. Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä pelipaikalla. 
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B- SM joukkuekilpailu 
Sunnuntai 10:00 80 €/joukkue SM-taso 

Kilpailumuoto 

Kilpailu pelataan vihreä hissi periaatteen mukaisesti 6 kierrosta 8 jaon otteluita. Kilpailunjohto voi myös 

tarvittaessa muuttaa pelimuotoa esim. jos 8 joukkuetta pelataan 6 jaon ottelut kaikkia joukkueita vastaan. 

Kaikissa otteluissa on samat jaot ja pareista lasketaan butler vertailu.     

Osallistuminen  

Kilpailuun voivat osallistua joukkueet joiden osallistujilla on MP-kilpailuoikeus ja joiden yhteenlasketut 

mestaripisteet ovat alle 50 MP:tä edellisen vuodenvaihteen (2018-2019) mestaripistelistalla.  

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 27.7. kello 18:00 mennessä. 

Palkinnot 

Kolmelle ensimmäiselle joukkueelle jaetaan liiton mitalit. Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä pelipaikalla. 

 

Cid Holmin muistokilpailu 
Sunnuntai 10:00 15 €/pelaaja Barometri/Semibarometri 

Kilpailumuoto 

Henkilökohtainen kilpailu. Kilpailussa pelataan 2-3 jakoa kierroksella. Pelaajamäärästä riippuen noin 34- 40 

jakoa. Kilpailussa kaikki pelaavat samaa (samoja) systeemiä. 

Osallistuminen 

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 15 € / pelaaja. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 27.7. kello 18:00 mennessä. 

Palkinnot 

Kilpailussa on hieno kiertopalkinto. Lisäksi jaetaan stipendejä. Palkinnot jaetaan kilpailun jälkeen 

pelipaikalla.  
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Tärkeitä asioita bridgeviikolla 

Pelipaikka 

Perjantain aloituskilpailua lukuun ottamatta kaikki kilpailut pelataan Ravintola Voimakasiinissa. 1900-luvun 

alussa rakennettu graniittinen Voimakasiini sijaitsee Hangon Länsisatamassa osoitteessa Voimakasiini 60. 

Voimakasiinissa meitä palvelee anniskeluoikeuksilla varustettu lounasravintola. Aamupelien jälkeen ehtii 

syömään herkullisen lounaan ennen illan pelien alkamista. 

 

Perjantain Welcome to Hanko -kilpailu pelataan Ravintola Maretin toisessa kerroksessa. Tämä perinteinen, 

tunnelmainen ja hämyisä ravintola löytyy liikekeskuksen kupeesta osoitteesta Oikokatu 8. 

 

Puhelinnumeroita 

Kilpailunjohtajat 

Kati Sandström  040 526 5611   Lasse Utter  040 747 8528 

Timo Sairanen  040 840 7271  Maria Mylläri  044 974 4217 

Sami Mäki  050 506 1642  Anni Mäkelä  050 574 1678 

Liisa Jalkanen  050 597 2830 

Pelipaikka 

Voimakasiini 040 033 8133 

 

 

 


