S UOMEN B RIDGELIITTO – F INLANDS B RIDGEFÖRBUND RY

LIITE 4

Mestaripisteiden jakaminen
Tähän ohjeistukseen on koottu Suomen Bridgeliitto – Finlands Bridgeförbund ry:n
(SBL) alaisten kilpailujen mestaripistejakelu (MP-jako) ja mestaripistejakelu ulkomaisissa kilpailuissa, joissa Bridgelain 80§A:n mukainen Säännöistä vastaava liitto ei ole
SBL. SBL:n mestaruuskilpailujen poikkeavat mestaripistekäytännöt ja muut erityisohjeet on kirjattu Kilpailumääräyksiin. Myös SBL:n hallitus voi antaa kilpailukohtaisia
erityismääräyksiä.

1

Kotimaiset kilpailut

Alla olevissa ohjeissa viitataan taulukkoon, joka on vuonna 2016 päivitetty versio vuoden 2015 taulukosta. Päivitykset koskevat kaikkia kilpailutyyppejä. Päivityksessä on
pyritty tasapuoliseen mestaripistejakoon erisuurten kilpailujen kesken. Taulukko on
kuitenkin oleellisilta osiltaan sama kuin vuonna 2002 laadittu taulukko.
Vuodesta 2015 alkaen mestaripisteet on ilmoitettu ilmoitetaan kahdella desimaalilla.
Täten jaetuista sijoituksista laskettavat keskiarvot pyöristetään normaaleiden pyöristyssääntöjen mukaisesti.
1.1

Parikilpailut

Parikilpailuissa mestaripisteiden jakoon käytetään taulukkoa, johon on koottu MP-jako
6–120 parin kilpailuihin. Mestaripisteitä saa kilpailun paras neljännes, aina ylöspäin
pyöristäen. Jos pareja on enemmän kuin 120, niin tällöin mestaripisteet suhteutetaan
n
× M P 120 , missä M P s
120 parin kilpailuun. Suhteutus tapahtuu kaavalla M P s = 120
on suhteutetut mestaripisteet, n on parien lukumäärä ja M P 120 on sijoituksen antamat mestaripisteet 120 parin kilpailussa. Jos mestaripisteisiin oikeuttava sijoitus on
suurempi kuin 30, niin kaavaa ei voi käyttää suoraan. Tällöin mestaripisteet laskee
MP-rekisterin ylläpitäjä tai joku SBL:n toimihenkilö.
1.2

Joukkuekilpailut

Joukkuekilpailuissa mestaripisteiden jakoon käytetään taulukkoa, johon on koottu MPjako 3–60 joukkueen kilpailuihin. Mestaripisteitä saa kilpailun paras neljännes, aina
ylöspäin pyöristäen. Taulukossa ensimmäisestä ja toisesta sijasta saa mestaripisteitä
yhtä paljon kuin vastaavan pelaajamäärän1 parikilpailusta. Kolmannesta sijasta alkaen
taulukon pisteet on laskettu siten, että pisteiden ja joukkueiden lukumäärän suhde pysyy mahdollisimman tasaisena. Jos joukkueita on enemmän kuin 60, niin tällöin mestaripisteet suhteutetaan 60 joukkueen kilpailuun. Suhteutus tapahtuu kahden ensimn
× M P 120 , missä M P s on suhteutetut mestamäisen sijan osalta kaavalla M P s = 120
ripisteet, n on parien lukumäärä ja M P 120 on sijoituksen antamat mestaripisteet 120
1. Joukkueen koko on laskennallisesti aina neljä pelaajaa eli kaksi paria.
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parin kilpailussa ja muille sijoille mestaripisteet laskee MP-reksterin ylläpitäjä tai joku
SBL:n toimihenkilö.
Mikäli joukkueessa pelaa viisi tai kuusi pelaajaa, niin tällöin joukkuekilpailun mestaripisteitä jaetaan taulukon mukaan vähennettynä kertoimella 4/5 tai 4/6. Mestaripisteitä
saadakseen pelaajan on pelattava vähintään 1/3 kaikista kilpailussa pelatuista jaoista.
Poikkeus edelliseen
a) SM-joukkuekilpailu kaikissa vaiheissaan: mestaripisteitä jaetaan kaikille niille
kilpailusta mestaripisteitä saavien joukkueiden pelaajille, jotka ovat pelanneet
kilpailussa. Tämä koskee niin piirin mestaruuskilpailuita, SM-semifinaalia kuin
SM-finaalia. Kertoimia 4/5 tai 4/6 ei käytetä.
b) Missä tahansa yksipäiväisessä tai pidemmässä joukkuekilpailussa, jossa pelataan vähintään sata (100) jakoa, ei kertoimia 4/5 tai 4/6 käytetä. Mestaripisteitä
saadakseen pelaajan on pelattava vähintään 1/3 kaikista kilpailussa pelatuista
jaoista.
1.3

Henkilökohtainen kilpailu

Henkilökohtaisessa kilpailussa mestaripisteiden jakoon käytetään taulukkoa, johon on
koottu MP-jako 12–120 pelaajan kilpailuihin. Mestaripisteitä saa kilpailun paras neljännes, aina ylöspäin pyöristäen. Jos pelaajia on enemmän kuin 120, niin tällöin mestaripisteet suhteutetaan 120 pelaajan kilpailuun. Suhteutus tapahtuu kaavalla M P s =
n
× M P 120 , missä M P s on suhteutetut mestaripisteet, n on pelaajien lukumäärä
120
ja M P 120 on sijoituksen antamat mestaripisteet 120 pelaajan kilpailussa. Jos mestaripisteisiin oikeuttava sijoitus on suurempi kuin 30, niin kaavaa ei voi käyttää suoraan.
Tällöin mestaripisteet laskee MP-rekisterin ylläpitäjä tai joku SBL:n toimihenkilö.
1.4

Jaetut sijoitukset

Mikäli kaksi tai useampi paria, joukkuetta tai henkilökohtaisen kilpailun pelaajaa jakaa saman sijoituksen lasketaan heidän jakamien sijoitusten mestaripisteistä keskiarvo.
Tämä keskiarvo pyöristetään lähimpään pisteen sadasosaan.
1.5

Pelattavien jakojen määrä

Mikäli kilpailussa pelataan vähemmän kuin 40 jakoa, suhteutetaan mestaripisteet jakopelattu jakomäärä
×mestaripistetaulukon mestaripisteet). Mikäli yksipäiväimäärään (
40
sessä mestaripistekilpailussa pelataan korkeintaan 48 jakoa, kilpailusta jaettavat mestaripisteet eivät korotu. Mikäli kilpailussa pelataan enemmän kuin 48 jakoa, jaetaan kilpailusta mestaripisteitä kertoimella peluutettujen jakojen lukumäärä / 48. Yksipäiväisestä kilpailusta ei saa ilman Suomen Bridgeliiton Kilpailutoimikunnan erillistä päätöstä jakaa enempää kuin puolitoistakertaiset mestaripisteet.
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Kello 17 tai sen jälkeen alkavissa kilpailuissa riittää 30 jaon pelaaminen. Mikäli jakoja
pelattu jakomäärä
×mestaripistetaulukon mestaripisteet.
on vähemmän, käytetään kerrointa
30
Jakomäärän ylittäessä 48 jakoa toimitaan kuten edellä.
Warm Up- ja istuntokilpailuissa on pelattava vähintään 16 jakoa (ilman lepovuoroja).
Jaettavat mestaripisteet suhteutetaan 30 jakoon kuten edellä. Istuntokilpailun mestaripisteet jaetaan sekä istuntojen että kokonaiskilpailun tulosten perusteella. Tällöin käytetään kerrointa 0,6. Lisäksi istuntokilpailun kokonaisjakomäärä suhteutetaan normaalikilpailun 40–48 jakoon.
Katso tarvittaessa SBL:n kilpailumääräyksistä tarkemmat ohjeet.
1.6

Monipäiväiset kilpailut

Monipäiväisessä kilpailussa pitää pelata riittävä määrä jakoja päivässä. Kaksipäiväisessä tapahtumassa jakoja tulee olla vähintään 70. Kolme 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.

2

Ulkomaiset kilpailut

2.1

Tavalliset kilpailut

Ulkomaisista kilpailuista mestaripisteet jaetaan suomalaisen taulukon mukaan2 . Myös
lyhyiden kilpailujen ja monipäiväisten kilpailujen MP-jako on vastaava kuin suomalaisten. Kerhokilpailuista ja vastaavista ei jaeta mestari- eikä voittopisteitä. Tarvittaessa pelaajalla on velvollisuus osoittaa kilpailun olleen aito suomalaista MP-kilpailua
vastaava tapahtuma. Ulkomaisten kilpailuiden mestaripisteet laskee MP-rekisterin ylläpitäjä tai joku SBL:n toimihenkilö.
2.2

Massakilpailut

Ulkomaisten erittäin suurten massakilpailujen voitosta ja muistakin kärkisijoista myönnettävien mestaripisteiden määrää ”hidastetaan”. Tämä tapahtuu siten, että taulukkoa
käytetään normaalisti 96 parin kilpailuun asti. Tällaisesta kilpailusta voittaja saa alle 6
MP. Suuremmista kilpailuista saa voittaja saa MP:t logaritmifunktioon pohjautuen tasapisteisenä. Toisin sanoen voittaja saa 96–191 parin kilpailusta 6 MP, 192–383 parin
kilpailusta 7 MP, 384–767 parin kilpailusta 8 MP ja niin edelleen.
Toisesta sijasta MP:tä saa taulukon mukaisesti kuitenkin 2 MP vähemmän kuin voittaja saa. Jos toinen sija saa 5 tai enemmän mestaripistettä, kolmannelle ja seuraaville
2. Mutta katso alla Massakilpailut
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sijoille vähennetään aina 1 MP kerrallaan, kunnes jaettava pistemäärä on 4 MP. Tästä eteenpäin vähennetään 0,5 MP kerrallaan, kunnes jaettava pistemäärä on 1,5 MP.
Loput sijat saavat tasavälisen (pyöristys) pistevähennyksen kunnes viimeinen mestaripisteitä saava saa 0,1 MP.
2.3

Maaottelut

Yksittäisen maaottelun, arvokilpailun Round Robinin ottelun tai muun vastaavan voitosta annetaan pelaajille MP:tä ottelun jakomäärän mukaan. 20 jaon ottelun voitosta
saa 0,5 MP. Muiden jakomäärien MP:t saadaan skaalaamalla ne 20 jakoon eli M P =
pjm
× 12 . Tasatuloksesta (15–15 tai 10–10) ja pudotuspelien jatkoaikatappiosta saa puo20
let voitetun ottelun pisteistä. Nämä pisteet annetaan kaikille joukkueen pelaajille riippumatta siitä pelasivatko he kyseisessä ottelussa.
2.4

Joukkueiden kutsu- ja arvokilpailut

Joukkueiden kutsu- ja arvokilpailuilla tarkoitamme Rottneros Cupin ja White House
Juniors -tyyppisiä kutsukilpailuja, joihin osallistuva joukkue on SBL:n toimesta valittu tai karsittu. Tällainen joukkue voidaan rinnastaa maajoukkueeseen ja palkita otteluvoitoista kuten maajoukkuetta. Lisäksi palkintosijalle sijoittumisesta annetaan 1. sija 5
MP, 2. sija 3 MP ja 3. sija 1 MP.
2.5

Kansainväliset mestaruuskilpailut

Kansainvälisiä mestaruuskilpailuja ovat Pohjoismaiden mestaruuskilpailu, Euroopan
mestaruuskilpailu, Euroopan avoimet mestaruuskilpailut, Maailmanmestaruuskilpailu, Transnational mestaruuskilpailu, Rosenblum Cup, Bermuda Bowl, Venice Cup ja
World Bridge Games. Lisäksi tähän sarjaan kuuluvat kaikki kansainvälisten liittojen
järjestämät vastaavan tyyppiset mestaruuskilpailut.
Kaikissa näissä tapahtumissa otteluvoitosta pelaajat saavat maaottelupisteet. MM-kilpailun, Rosenblum Cupin, WBF Transnationalien, Bermuda Bowlin ja Venice Cupin
otteluvoitosta saa kaksinkertaiset maaottelupisteet.
Mestaruuskilpailuissa sijoittuminen palkinto- tai pistesijalle on huomattava saavutus.
Tästä on syytä palkita pelaajat arvonsa mukaan.
Pohjoismaiden mestaruuskilpailusta mitalisijoista palkitaan 10 MP, 7 MP ja 4 MP.
Avoimissa Euroopan mestaruuskilpailuissa jaettavat EMP-pisteet skaalataan kotimaisiksi mestaripisteiksi kerrointa 1,2 käyttäen.
Muista mestaruuskilpailuista mestaripisteitä saa puolet WBF:n myöntämistä mestaripisteistä. Tämä tarkoittaa EM-kullasta 75 MP ja World Bridge Games voitosta 500 MP.
Tarkempi WBF:n mestaripisteiden jako on nähtävissä osoitteessa
http://www.worldbridge.org/tables.aspx (linkki vuodelta 2013).
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Palkinto tai pistesijalle sijoittuvan joukkueen NPC ja coach ovat oikeutettuja sijoituksen tuomiin pisteisiin. Näiden pitää olla toki aidosti tehtävässään eikä pelkästään
nimetty siksi, että saa ilmaisen bankettilipun.

Liite
Tämän ohjeistuksen liitteeksi kuuluu MS R Excel tiedosto ”MP2016.xls”.
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