Suomen Bridgeliiton Kilpailutoimikunta 28.8.2015
ERILLISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET RALLY-KILPAILUSARJAA VARTEN 2016
1. Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä sekä muiden WBF:n
alaisten liittojen pelaajilla.
2. Kilpailun järjestelyt
Rally-kilpailusarja koostuu yksittäisistä tasoituskilpailuista, ja se järjestetään neljän
osakilpailun kokonaisuutena. Kussakin osakilpailussa lasketaan lopputulokset sekä
normaalina mestaripistekilpailuna että tasoituskilpailuna. Kustakin osakilpailusta
jaetaan pisteitä parin sijoituksen mukaisesti. Kokonaiskilpailuun lasketaan kaikkien
neljän osakilpailun pisteet. Rally-kilpailusarja on henkilökohtainen.
Yksittäinen Rally-osakilpailu on järjestettävä seuraavien vaatimusten mukaisesti:
a) Kilpailussa on pelattava vähintään 40 jakoa kohtuullisella tai hitaahkolla
pelitahdilla,
b) Kilpailu on pelattava joko semibarometrina tai täysbarometrina,
c) Kilpailun aloituspaikat on siidattava,
d) Kilpailussa on oltava ennakkoilmoittautuminen,
e) Kilpailussa lasketaan sekä tasoitettu että tasoittamaton tulos,
f) Kilpailussa on jaettava palkinnot molempien tulosten kolmelle parhaiten
sijoittuneelle parille,
g) Kilpailun järjestävä kerho saa jakaa erikoispalkintoja tai lisäpalkintoja, mutta ne
eivät saa laskea peruspalkintojen tasoa tai määrää,
h) Osakilpailuiden mestaripisteet lasketaan kunkin parin saavuttaman paremman
tuloksen mukaan voimassa olevien MP-säännösten mukaan,
i) Rally-kilpailusarjan kokonaiskilpailun tuloksiin lasketaan vain tasoituskilpailun
tulokset.
2.1.

Rally-osakilpailun tasoituksen laskentakaava
Osallistuvan parin tasoitusprosentti on pelaajien yhteenlaskettu tasoitusprosentti
jaettuna kahdella.
Yksittäisen Rally-osakilpailun pelaajan tasoitus lasketaan seuraavasti:
MP = mestaripiste
AP = arvopiste
TMP = tasoitusprosentti laskettuna mestaripisteistä
TAP = tasoitusprosentti laskettuna arvopisteistä
T = tasoitusprosentti
Jos MP ≤ 10, niin TMP = 17 – MP
Jos MP > 10, niin TMP = 7 – (MP – 10) / 20
Jos AP ≤ 5, niin TAP = 17 – 2 x AP
Jos AP > 5, niin TAP = 7 – (AP – 5) / 4

Lopullinen pelaajan tasoitusprosentti T on pienempi näin lasketusta kahdesta
arvosta eli T = Min (TMP tai TAP).
Laskennan perusteena olevat MP- ja AP-pisteet päivitetään jokaisen osakilpailun
jälkeen, mikäli se on mahdollista.
Ulkomaalaisten pelaajien tasoitusprosentti on 0. Kilpailutoimikunta voi hyväksyä
yksittäiseen kilpailuun osallistuville ulkomaalaisille pelaajille tasoituksen.
2.2.

Rally-kilpailusarjan kokonaistilanteen laskenta
Kaikille yksittäiseen osakilpailuun osallistuville jaetaan osallistumispisteet.
Tasoituskilpailun kahdeksan (8) parhaiten sijoittunutta paria saavat lisäksi myös
sijoituspisteitä.
Sijoituspisteet suhteutetaan viidenkymmenen (50) parin kilpailuun siten, että tätä
suuremmat kilpailut saavat aina arvon 1. Kilpailuissa, joissa on vähemmän kuin 50
paria, kerrotaan sijoituspisteet korjauskertoimella. Korjauskerroin lasketaan
jakamalla parien lukumäärä viidelläkymmenellä. Pienin korjauskerroin on
kuitenkin 0,75. Eli korjauskerroin k saa arvon
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Sarjan tuloksia laskettaessa korjauskerroin lasketaan kahdella desimaalilla ja
sijoituspisteet yhdellä desimaalilla.
Osallistumispisteet: 3 (ei muutu)
Sijoituspisteet:
1. 12
2. 10
3. 8
4. 6
5. 4
6. 3
7. 2
8. 1
Esimerkki: Osakilpailussa on 40 paria. Kaikki parit saavat 3 osallistumispistettä ja
lisäksi tasoitettujen tulosten sijoilla 1.–8. olevat saavat sijoituspisteitä kertoimella
40/50=0,8. Voittaja saa siis 3+0,8*12=12,6 pistettä. Kahdeksas saa 3+0,8*1=3,8
pistettä.
3. Mestaripisteet
Kussakin Rally-kilpailusarjan osakilpailussa jaetaan mestaripisteet voimassa olevan
mestaripistetaulukon mukaan kilpailussa pelattu jakomäärä huomioiden. Kilpailun
tulokset lasketaan tasoituksella ja ilman tasoitusta, joista kullekin parille jaetaan
mestaripisteitä heille edullisemman (paremman) tuloksen mukaisesti.
Rally-kilpailusarjan kokonaiskilpailun voitosta tai kokonaiskilpailun muista

sijoituksista ei jaeta mestaripisteitä.
4. Palkinnot
Kussakin Rally-osakilpailussa jaetaan palkinto tasoitettujen ja tasoittamattomien
tulosten kolmelle parhaiten sijoittuneelle parille.
Rally-kilpailusarjan kokonaiskilpailun parhaiten sijoittuneille pelaajille jaetaan
rahapalkintoja. Osakilpailuiden pelimaksuista kerättävä kokonaiskilpailun
palkintopotti jaetaan viiden parhaiten sijoittuneen pelaajan kesken noin 35%, 25%,
20%, 13% ja 7% osuuksilla. Mikäli palkintopotti kasvaa yli maksimin 570 €, jaetaan
ylimenevä osuus seuraaville sijoille järkevällä tavalla. Pieni, alle 20 euron suuruinen
ylitys jaetaan neljännen ja viidennen sijan kesken.
Kilpailusarjan järjestämiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kilpailutoimikunnan
puheenjohtajaan Mauri Saastamoiseen.
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